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INSTRUÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA 
 

1. Confira os campos N.
o
  DE ORDEM, N.

o
  DE INSCRIÇÃO e NOME DO CANDIDATO, que constam na etiqueta fixada em sua carteira. 

2. Confira se o número do gabarito deste caderno corresponde ao número constante na etiqueta fixada em sua carteira. Se houver 

divergência, avise imediatamente o fiscal. 

3. É proibido folhear o Caderno de Questões antes do sinal, às 9 horas. 

4. Após o sinal, confira se este caderno contém 40 questões objetivas e/ou algum defeito de impressão/encadernação. Qualquer problema 

avise imediatamente o fiscal. 

5. Durante a realização da prova é proibido o uso de dicionário, de calculadora eletrônica, bem como o uso de boné, de óculos de sol, de 

gorro, de turbante ou similares, de relógio, de celulares, de bips, de aparelhos de surdez, de MP3 player ou de aparelhos similares. É 

proibida ainda a consulta a qualquer material adicional. 

6. A comunicação ou o trânsito de qualquer material entre os candidatos é proibido. A comunicação, se necessária, somente poderá ser 

estabelecida por intermédio dos fiscais. 

7. O tempo mínimo de permanência na sala é de duas horas e meia, após o início da prova. 

8. No tempo destinado a esta prova (4 horas), está incluído o de preenchimento da Folha de Respostas. 

9. Preenchimento da Folha de Respostas: No caso de questão com apenas uma alternativa correta, lance na Folha de Respostas o 

número correspondente a essa alternativa correta. No caso de questão com mais de uma alternativa correta, a resposta a ser 

lançada corresponde à soma dessas alternativas corretas. Em qualquer caso o candidato deve preencher sempre dois alvéolos: 

um na coluna das dezenas e um na coluna das unidades, conforme o exemplo (do segundo caso) ao lado: questão 47, resposta 

09 (soma, no exemplo, das alternativas corretas, 01 e 08). 

10. ATENÇÃO: Não rabisque nem faça anotações sobre o código de barras da Folha de Respostas. Mantenha-o “limpo” para 

leitura óptica eficiente e segura. 

11. Se desejar ter acesso ao seu desempenho, transcreva as respostas deste caderno no “Rascunho para Anotação das Respostas” 

(nesta folha, abaixo) e destaque-o na linha pontilhada, para recebê-lo hoje, ao término da prova, no horário das 13h15min às 

13h30min, mediante apresentação do documento de identificação. Após esse período, não haverá devolução, ou seja, esse 

“Rascunho para Anotação das Respostas” não será devolvido. 

12. Ao término da prova, levante o braço e aguarde atendimento. Entregue ao fiscal este caderno, a Folha de Respostas e o Rascunho para 

Anotação das Respostas. 

13. A desobediência a qualquer uma das determinações dos fiscais poderá implicar a anulação da sua prova. 

14. São de responsabilidade única do candidato a leitura e a conferência de todas as informações contidas no Caderno de Questões e na 

Folha de Respostas. 

 

Corte na linha pontilhada. ....................................................................................................................... 
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  Questão   01  ——————————————————— 
 

Sobre questões que dizem respeito ao Oriente Médio, assinale 
o que for correto. 
 

01) A expressão “Oriente Médio” surgiu em substituição ao 
termo “Oriente Próximo”, que era utilizado para designar 
uma porção do globo terrestre situada entre o que se 
conhecia como Europa e o Oriente chamado distante, que 
incluía países como o Japão, a China e a Coréia, por 
exemplo. 

02) Avançadas técnicas de dessalinização da água marinha 
resolveram o problema da escassez de água potável que 
assolava o Oriente Médio. 

04) O Oriente Médio é considerado estratégico em termos 
geopolíticos devido à sua localização – entre a Europa e a 
Ásia – e às suas riquezas minerais, nomeadamente em 
função das suas reservas de petróleo e gás natural. 

08) A Palestina designa uma área formada, atualmente, pelo 
Estado de Israel, pela Cisjordânia e pela Faixa de Gaza, 
mas que, até 1947, pertencia ao Reino Unido. 

16) Desde a queda do Império Otomano, xiitas e sunitas se 
uniram militarmente para combater adeptos de outras 
religiões politeístas. 

 

 

 

  Questão   02  ——————————————————— 
 

A respeito da organização do espaço geográfico, assinale o que 
for correto. 
 
01) Financeirização e globalização são processos opostos. O 

primeiro trata da circulação dos chamados bens imateriais, 
enquanto o segundo tem a ver com a circulação de bens 
materiais. 

02) “Aldeia global” é um termo utilizado para transmitir a ideia 
de que os povos de todo o mundo passariam a constituir 
uma grande comunidade, compartilhando produtos, 
informações, costumes e visões de mundo. 

04) “Redes materiais” designam o tráfego de mercadorias e 
bens concretos, como cargas e passageiros, enquanto as 
“redes imateriais” representam as conexões mediadas pelo 
transporte de bens ou coisas virtuais, como as informações. 

08) O ciclo global caracterizado como “era das redes” foi 
impulsionado pela revolução tecnocientífica iniciada na 
década de 1970, marcada pela conjugação da indústria de 
computadores e softwares com a indústria das 
telecomunicações. 

16) De acordo com o que se denomina de “nova divisão 
internacional do trabalho”, existem três grupos de países: 
os industrializados centrais, os industrializados 
semiperiféricos e as economias periféricas. 

 

 

 

  Questão   03  ——————————————————— 
 

A respeito da regulação e das agências de regulação da 
economia mundial, assinale a(s) alternativa(s) correta(s). 
 

01) No âmbito do acordo estabelecido na Conferência de 
Bretton Woods, o dólar americano acabou tornando-se uma 
moeda internacionalizada e de uso corrente nas transações 
econômicas internacionais devido à criação do chamado 
padrão-ouro, pelo qual uma determinada quantia em 
dólares equivalia a uma certa quantidade de ouro. 

02) Dívidas externas correspondem ao montante do capital de 
um determinado país investido no exterior, contabilizadas, 
do ponto de vista do mercado financeiro, como fuga de 
capitais. 

04) O Banco Internacional de Reconstrução e 
Desenvolvimento (BIRD), ou Banco Mundial, 
eventualmente destina linhas de crédito a grandes 
corporações, desde que possam comprovar a capacidade de 
execução dos projetos aprovados e recebam o aval dos 
governos locais, de modo a garantir o pagamento dos 
empréstimos concedidos. 

08) Dentre os maiores desafios da Organização Mundial do 
Comércio (OMC), em relação às trocas comerciais 
realizadas entre países participantes, está o combate às 
práticas de caráter protecionista, como as barreiras 
alfandegárias impostas à importação de produtos agrícolas 
para proteger a agricultura local. 

16) Os empréstimos realizados pelo Fundo Monetário 
Internacional (FMI) aos países em dificuldades financeiras 
preveem acordos com estabelecimentos de metas a serem 
atingidas, baseadas nas propostas descritas no que se 
conhece por “cartilha” do FMI. 

 

 

 

  Questão   04  ——————————————————— 
 

A respeito das questões urbanas, identifique o que for correto. 
 

01) Cidades globais são centros de poder mundial, pois 
coordenam e centralizam importantes atividades terciárias 
e promovem ao mercado externo a integração das 
economias dos países onde estão localizadas. 

02) Rede urbana designa um sistema integrado de cidades 
mediante relações de influência e trocas de bens materiais e 
imateriais. 

04) O processo de urbanização mundial atual é relativamente 
recente, tendo se iniciado em meados do século XVIII, 
com a Revolução Industrial. 

08) Municípios que compõem aglomerações urbanas 
compartilham problemas de interesse comum, 
normalmente relacionados à temática do transporte, da 
moradia, do abastecimento de água e do saneamento 
básico. 

16) Macrocefalia urbana é o fenômeno de concentração da 
população mundial nas cidades médias dos países 
considerados desenvolvidos. 

 

 

 

  Questão   05  ——————————————————— 
 

A propósito das atividades econômicas, assinale o que for 
correto. 
 

01) Empresas transnacionais são importantes empresas do setor 
de transporte que atuam em nível nacional. 

02) Complexos agropecuários designam cadeias produtivas que 
articulam as atividades agropecuárias e industriais. 

04) Em relação a produtos equivalentes, as commodities 
possuem a vantagem de apresentar baixo custo e menor 
gasto de energia em sua produção. 

08) O exponencial aumento do uso de agrotóxicos nas lavouras 
pode ser identificado como um paradoxo do que se 
convencionou chamar de revolução verde. 

16) A agricultura familiar é caracterizada por uma produção 
diversificada que visa atender às necessidades alimentares 
do agricultor e de sua família. 
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  Questão   06  ——————————————————— 
 

Assinale o que for correto a propósito das atividades 
industriais e de sua organização espacial. 
 
01) Economias de aglomeração designam os processos 

jurídicos de aquisições e fusões de empresas no intuito de 
dominar a produção dos mercados locais. 

02) Em termos de teoria da localização industrial, a regra 
básica sugere que localização e rentabilidade são 
diametralmente opostos. 

04) Desconcentração espacial das indústrias diz respeito à 
busca de novas áreas de localização e à emergência de 
novos polos produtivos em relação às áreas de produção 
industrial tradicionais. 

08) Quanto mais industrializada e moderna for a economia de 
um país, maior será a participação do setor de serviços na 
composição do Produto Interno Bruto (PIB) desse país, e 
menor será a participação da agricultura. 

16) Tecnopolos são centros de tecnologia avançada localizados 
nas extremidades polares do planeta para fins de 
experimentos de produção e armazenamento de bens 
materiais a baixas temperaturas. 

 

 

 

 

  Questão   07  ——————————————————— 
 

Assinale o que for correto a respeito de movimentos 
migratórios, de mobilidade urbana, e sobre suas motivações. 
 
01) A construção das rodovias Transamazônica e Cuiabá-

Santarém teve pouco impacto sobre as migrações inter-
regionais rumo à Região Norte do país, devido ao emprego 
de mão de obra local. 

02) A partir das décadas de 1980 e 1990, houve diminuição da 
migração interna no Brasil rumo à Região Sudeste, 
refletindo o aumento das migrações intrarregionais. 

04) A “Marcha para o Oeste” foi o lema entoado pelos 
navegantes portugueses, ávidos pela exploração da riqueza 
encontrada no atual território brasileiro. 

08) “Candango” era o termo pejorativo utilizado para designar 
os imigrantes nordestinos que atuaram na construção de 
Brasília. 

16) Em aglomerações urbanas, é comum que as pessoas 
realizem deslocamentos pendulares entre seus locais de 
moradia e de trabalho e/ou de estudo. 

 

 

 

 

 
 

  Questão   08  ——————————————————— 
 

Sobre as questões socioeconômicas que dizem respeito ao 
Estado do Paraná, assinale o que for correto.  
 
01) A disponibilidade de terras férteis, conjugada à presença de 

um relevo acidentado, explica, em grande parte, o forte 
destaque da agricultura familiar na Mesorregião Sudoeste 
Paranaense. 

02) Nos anos de 1990, as condições de infraestrutura da 
Mesorregião Metropolitana de Curitiba tiveram um 
impacto negativo sobre a atração de novos investimentos, 
sobretudo para a implantação de um polo automotivo.  

04) A Mesorregião Oeste Paranaense possui uma rede de 
cidades fortalecida, dentre outras razões, pela presença de 
uma importante aglomeração urbana em área de fronteira 
internacional. 

08) A crise da cafeicultura que atingiu a Mesorregião Norte 
Central Paranaense se deu pelo esgotamento dos solos, 
resultando num brusco declínio da produtividade.  

16) A dinâmica da Mesorregião Oeste Paranaense é expressiva 
e, por isso, tem se mostrado capaz de contrabalançar as 
tendências de concentração econômica e populacional do 
Estado rumo à Mesorregião Metropolitana de Curitiba. 

 

 

 

 

 

  Questão   09  ——————————————————— 
 

O turismo movimenta a economia de várias regiões e países do 
globo. A propósito dos atrativos turísticos do Paraná, assinale o 
que for correto. 
 
01) O Parque Nacional do Iguaçu está situado inteiramente na 

Argentina, mas movimenta a economia do Sudoeste 
Paranaense. 

02) Passeios pelas vias entre o Primeiro Planalto Paranaense e 
o litoral estão entre as atrações turísticas do Paraná. 

04) No litoral paranaense, dentre as praias mais frequentadas, 
destaca-se o Balneário Camboriú. 

08) A Usina Hidrelétrica Itaipu Binacional está localizada no 
Rio Iguaçu, consistindo em importante atrativo turístico da 
divisa entre o Brasil e a Argentina. 

16) O Parque Estadual de Vila Velha é um sítio geológico, 
localizado no município de Ponta Grossa, que chama a 
atenção dos turistas pela beleza visual. 

 

 

 

 

 
  Questão   10  ——————————————————— 
 

A China é um país de civilização milenar que, durante o século 
XIX, sofreu grande influência de potências imperialistas. A 
respeito da China, considere o que for correto. 
 
01) Em 1947 foi proclamada a República Popular da China, 

instaurando-se um regime totalitário controlado pelo 
Partido Comunista Chinês, sob a liderança de Mao Tse-
Tung. 

02) Após a proclamação da República, adotou-se, na China, o 
modelo soviético de economia planificada, mas, na década 
de 1970, alguns mecanismos do modo capitalista de 
produção passaram a integrar a economia. 

04) Hong Kong, que pertence ao Reino Unido, é uma ilha 
localizada a leste da China e, por isso, representa um 
enclave ocidental estratégico do ponto de vista geopolítico. 

08) Em termos territoriais, a China é o país mais extenso do 
mundo e, do ponto de vista demográfico, é o que tem a 
segunda maior população, perdendo apenas para a Índia. 

16) O episódio conhecido como Massacre da Praça da Paz 
Celestial, ocorrido na China, em 1989, marca a violenta 
repressão das forças de segurança aos estudantes que 
protestavam contra a corrupção no governo e que 
reivindicavam maior abertura política. 
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  Questão   11  ——————————————————— 
 

Identifique o correto sobre os elementos da dinâmica 
atmosférica e climática terrestre. 
 

01) Os ventos alíseos sopram das regiões de alta pressão, 
próximas dos trópicos, para as de baixa pressão, que se 
encontram na linha do Equador.  

02) Os fatores umidade relativa do ar, temperatura, radiação 
solar e vento interferem nas sensações térmicas de cada 
indivíduo. 

04) As correntes marítimas, produzidas pelo movimento de 
rotação da Terra, pela densidade da Terra, pelos ventos e 
pela temperatura, influenciam no aparecimento de desertos 
em áreas continentais litorâneas. 

08) A pressão atmosférica muda de um lugar para outro por 
influência da altitude, da temperatura e da latitude. 

16) As chuvas orográficas ocorrem em várias partes do mundo 
e estão relacionadas ao choque de uma massa de ar frio 
com uma massa de ar quente. 

 

 

 

 

 

  Questão   12  ——————————————————— 
 

Sobre os recursos minerais explorados e suas potencialidades 
identificadas no Estado do Paraná, assinale o correto. 
 

01) O caulim, mineral não metálico, é a matéria-prima para ser 
utilizada na fabricação de peças de porcelana. Suas maiores 
reservas localizam-se na Região Metropolitana de Curitiba 
e proximidades. 

02) O calcário, rocha utilizada nas indústrias de cimento e de 
corretivos de solos, é extraído de áreas de mineração a céu 
aberto localizadas nos municípios da porção leste 
paranaense. 

04) O xisto é um minério utilizado na fabricação do ferro gusa, 
matéria-prima necessária às tecnologias atuais. 

08) O urânio, um mineral radioativo utilizado em usinas 
nucleares, foi descoberto também no Paraná. 

16) O ouro e a prata − minerais metálicos − são extraídos em 
veios de quartzitos ou nas areias dos cursos d’água há mais 
de cem anos no Estado do Paraná. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Questão   13  ——————————————————— 
 

O uso intensivo dos solos em várias partes do mundo está 
acarretando a degradação deles e, consequentemente, 
mudanças nos tipos de produção de determinados alimentos 
para as populações humanas. Sobre este assunto, é correto 
afirmar que 
 

01) no solo ocorrem processos de formação e também de 
remoção e transporte das partículas que necessitam de um 
equilíbrio para a dinâmica da produção de alimentos. 

02) as modernas técnicas de plantio, com máquinas equipadas 
com sistemas de localização, propiciam a recuperação dos 
solos. 

04) a rotação de culturas é uma técnica antiga, utilizada desde a 
Idade Média e ainda empregada como uma maneira de 
proteger os componentes dos solos. 

08) a meteorização ocorre em solos que foram submetidos a 
impactos de magnitude intensa, o que provoca a 
compactação e a perda de produtividade. 

16) a lixiviação é um processo que ocorre nas regiões dos 

polos. 
 

 

 

  Questão   14  ——————————————————— 
 

Identifique o que for correto sobre as formas da superfície 
terrestre nos seguintes tipos de ambiente: o continental e o 
marinho.  
 
01) As falésias formam reentrâncias com formato circular na 

costa continental. 
02) A plataforma continental é uma extensão submersa dos 

continentes em direção ao alto-mar. 
04) A chapada é uma forma de relevo tabular onde predomina 

um intenso processo de erosão. 
08) As restingas são depósitos de sedimentos originados da 

erosão fluvial, localizadas na foz dos rios.  
16) Os fiordes são antigos vales escavados por geleiras que se 

localizam entre paredões rochosos preenchidos pelas águas 
do mar. 

 

 

 

  Questão   15  ——————————————————— 
 

Sobre os principais tipos e características das áreas com 
vegetações típicas encontradas no Brasil e sobre os fatores 
socioeconômicos associados, assinale o correto. 
 

01) Nas áreas recobertas com as espécies vegetais da Floresta 
Equatorial, presentes em vários estados brasileiros, são 
encontradas as matas de iguapó, de várzea e de terra firme. 

02) Os incêndios em áreas florestais brasileiras promovem a 
perda da biomassa e a proliferação de pragas e doenças 
devido aos desequilíbrios das cadeias alimentares. 

04) A formação vegetal presente nas áreas dos pampas é 
constituída por uma associação heterogênea de vegetais 
com folhas atrofiadas, caules grossos e raízes profundas, 
que dão suporte para o peso dos bovinos, equinos e 
caprinos. 

08) A retirada da vegetação típica do entorno dos rios e lagos 
auxilia no aumento da sedimentação de partículas que 
causam o assoreamento dos mesmos.  

16) A carnaúba e o babaçu, explorados para a produção de 
nutrientes agrícolas, fazem parte da vegetação típica da 
Mata Atlântica, que está sendo alterada drasticamente. 
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  Questão   16  ——————————————————— 
 

Identifique o correto sobre a dinâmica dos oceanos nos países 
da América do Sul, suas influências sobre o continente e as 
atividades humanas em zonas costeiras. 
 
01) As correntes marítimas frias que ocorrem na costa oeste da 

América do Sul, como a de Humbold, favoreceram a 
formação do deserto do Atacama, no Chile. 

02) Considerando os países banhados pelo Oceânico Atlântico, 
o litoral brasileiro é o mais extenso. Estende-se do Amapá 
ao Rio Grande do Sul. 

04) No Peru, ocorre o fenômeno conhecido como ressurgência, 
que é a emersão dos nutrientes que estão nas profundezas 
do oceano para a superfície devido à circulação das 
correntes marítimas, favorecendo a produção de pescados. 

08) As marés negras, resultado das intensas atividades 
vulcânicas do fundo do oceano, alcançam litorais e praias 
dos países banhados pelo Oceano Pacífico. 

16) A corrente marítima conhecida como Falklands migra do 
polo sul e chega até o litoral sul brasileiro. 

 

 

 

  Questão   17  ——————————————————— 
 

Assinale o correto sobre os tipos e os elementos do clima no 
Paraná. 
 
01) A região litorânea é livre de geadas devido às 

características do clima tropical superúmido e do tipo de 
relevo. 

02) Os municípios paranaenses que se situam em áreas com 
altitudes elevadas são os que apresentam temperaturas 
médias menores. 

04) O período da estação seca no Paraná ocorre nos meses de 
outubro e novembro, devido à influência das massas de ar 
que circulam no nordeste brasileiro. 

08) No oeste paranaense, a ocorrência de nevascas é frequente 
e intensa. Essas nevascas têm contribuído para a extinção 
da vegetação nativa de campos limpos.  

16) O clima subtropical úmido mesotérmico, sem estação seca, 
com verão brando, geadas severas e média das 
temperaturas do mês mais quente inferior a 22 ºC, é 
característico do norte paranaense. 

 

 

 

  Questão   18  ——————————————————— 
 

Assinale o correto sobre as fontes de energias, seus derivados 
e suas consequências socioambientais. 
 
01) A energia geotérmica, fonte de energia renovável, é 

proveniente dos diferentes ângulos de inclinação do sol, 
que proporcionam diferenças de temperatura. 

02) Materiais de origem orgânica, denominados biomassa, são 
utilizados para a produção de determinados tipos de 
combustível. 

04) Considerada uma das fontes de energia limpa, a energia 
eólica está em expansão em vários estados brasileiros. 

08) O carvão mineral, embora acarrete problemas ambientais, é 
utilizado em larga escala mundial. 

16) O combustível nuclear produz resíduos radioativos que 
precisam ser armazenados de forma correta para evitar a 
contaminação de vários elementos terrestres. 

 

 
 

  Questão   19  ——————————————————— 
 

A respeito das práticas e consequências dos desmatamentos da 
cobertura vegetal original realizados em várias regiões do 
Brasil e as políticas ambientais sobre o assunto, assinale o 
correto. 
 
01) As unidades de conservação que abrangem a cobertura 

vegetal em todos os ecossistemas brasileiros são 
classificadas em unidades de proteção integral ou unidades 
de uso sustentável. 

02) Os desmatamentos das florestas resultam de atividades 
econômicas, tais como a extração de madeiras, a 
agricultura e a pecuária. 

04) A Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) é uma 
área de conservação da natureza em terras privadas. 

08) A prática de executar queimadas na cobertura vegetal é 
uma maneira de reciclar os nutrientes dos solos. 

16) Nas técnicas da silvicultura, o desmatamento de florestas é 
realizado de modo a introduzir a agricultura orgânica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  Questão   20  ——————————————————— 
 

Sobre a questão dos recursos hídricos em vários países, 
assinale o que for correto. 
 
01) Problemas de abastecimento de água nas regiões 

metropolitanas brasileiras não se devem somente a fatores 
naturais, mas também a fatores econômicos ou 
institucionais. 

02) O rio Nilo compartilha suas águas com vários países do 
continente asiático, suprindo a necessidade básica de 
sobrevivência. 

04) Os aquíferos, que são repositórios de águas subterrâneas, 
limitam-se às fronteiras territoriais de cada país. 

08) Os países da Europa que utilizam água do rio Danúbio 
assinaram tratados para a proteção e gestão compartilhada 
desse recurso. 

16) A reutilização das águas residuais tornou-se uma técnica 
para auxiliar na resolução de problemas atuais de carência 
hídrica, desde que não reutilizadas para o consumo humano 
direto, isto é, para ingestão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


