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N.o  DE ORDEM:  N.o  DE INSCRIÇÃO:  
NOME DO CANDIDATO:  

 

IIINNNSSSTTTRRRUUUÇÇÇÕÕÕEEESSS   PPPAAARRRAAA   AAA   RRREEEAAALLLIIIZZZAAAÇÇÇÃÃÃOOO   DDDAAA   PPPRRROOOVVVAAA   
1. Confira os campos N.o  DE ORDEM, N.o  DE INSCRIÇÃO e 

NOME, que constam na etiqueta fixada em sua carteira. 
2. Confira se o número do gabarito deste caderno corresponde 

ao 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 14 horas. 

4. Após o sinal, confira se este caderno contém 40 questões 
objetivas e/ou qualquer tipo de defeito. Qualquer problema, 
avise, imediatamente, o fiscal. 

5. Durante a realização da prova, é proibido o uso de 
dicionário, de calculadora eletrônica, bem como a consulta a 
qualquer material adicional. Também é proibido o uso de 
boné, de relógio, de celulares, de bips, de aparelhos de 
surdez, de MP3 player ou de aparelhos similares. 

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 (5 horas), está incluído o de 
preenchimento da Folha de Respostas. 

 

9.  Transcreva as respostas deste caderno 
para a Folha de Respostas. A resposta 
será a soma dos números associados 
às alternativas corretas. Para cada 
questão, preencha sempre dois 
alvéolos: um na coluna das dezenas e 
um na coluna das unidades, conforme 
o exemplo ao lado: questão 13, 
resposta 09 (soma das proposições 01 
e 08). 

10. Se desejar, transcreva as respostas deste caderno no 
Rascunho para Anotação das Respostas constante abaixo e 
destaque-o, para recebê-lo hoje, ao término da prova, no 
horário das 19h15min às 19h30min, mediante apresentação 
do documento de identificação. Após esse período, não 
haverá devolução, ou seja, o Caderno de Questões não será 
devolvido. 

11. Ao término da prova, levante o braço e aguarde 
atendimento. Entregue ao fiscal este caderno, a Folha de 
Respostas, o Rascunho para Anotação das Respostas e o 
Caderno Versão Definitiva da Redação. 

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

13. São de responsabilidade única do participante 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 31/36 
 

A respeito de políticas ambientais, assinale o que for 
correto. 
01) O desenvolvimento sustentável é um conceito, 

adotado no final do século XX, que busca conciliar o 
crescimento da economia com a conservação do meio 
ambiente. 

02) Em todo o mundo, movimentos ambientalistas 
defendem as matas tropicais para serem patrimônios 
da humanidade. Alguns cientistas as consideram 
como recursos não renováveis. 

04) Um dos marcos da ECO-92 foi a adesão total dos 
Estados Unidos à fixação de limites para emissões de 
gases de efeito estufa. 

08) A Agenda 21 apresenta propostas ambientais e foi 
elaborada somente na Conferência das Nações 
Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável (Rio + 
20), ocorrida em 2012. 

16) As teses antinatalistas, difundidas após a Conferência 
sobre o Meio Ambiente ocorrida em Estocolmo, no 
ano de 1972, foram superadas nos dias atuais. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questão 32/37 
 

Sobre o IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) e os 
indicadores que o compõem, assinale o que for correto. 
01) O IDH é construído com base em três grandes 

indicadores para revelar aspectos fundamentais no 
desenvolvimento humano de cada país. 

02) O PIB (Produção Internacional de Bens) avalia a 
qualidade nas inovações tecnológicas na fabricação 
de produtos de consumo nos países desenvolvidos. 

04) A Expectativa de Vida é um indicador que avalia o 
tempo, em anos, para aposentadoria da população 
ativa em relação à profissão que exerce, no que 
concerne ao nível de insalubridade de cada ocupação. 

08) O Nível de Instrução é representado pela taxa de 
alfabetização e pela taxa de matrícula nos três níveis 
de ensino. 

16) O IDH-M representa o Índice de Desenvolvimento 
Humano Mundial e é dado pela média dos IDHs de 
todos os países do mundo. 

 

 
 
 
 

Questão 33/38 
 

Sobre a questão energética, assinale o que for correto. 
01) As grandes reservas de combustíveis fósseis são 

encontradas apenas em determinados terrenos 
sedimentares. 

02) O carvão é formado pela decomposição anaeróbica 
de restos vegetais que sofreram um lento processo de 
solidificação. 

04) Nas usinas hidrelétricas, a eletricidade é obtida por 
meio do aproveitamento da força dos ventos. 

08) As centrais fotovoltaicas são dotadas de células 
solares capazes de transformar o calor do sol em 
energia elétrica. 

16) Nas usinas termonucleares, o biocombustível é o 
responsável pela produção de energia elétrica. Entre 
essas usinas, a que tem um maior destaque é a usina 
de Três Gargantas, na China. 
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Questão 34/39 
 

Sobre os domínios naturais do planeta e suas relações, 
assinale o que for correto. 
01) Atualmente as áreas recobertas por florestas 

temperadas são as mais abundantes do planeta, pois 
elas foram preservadas devido ao tipo climático 
dominante e às extensões territoriais que ocupavam. 

02) As espécies vegetais que predominam na taiga, 
floresta boreal de coníferas, são intensamente 
utilizadas na produção de madeira, papel e celulose. 

04) Nos ambientes tropicais e equatoriais é que são 
encontradas as maiores áreas de biodiversidade do 
planeta, apesar dos solos dessas regiões serem, em 
geral, desprovidos de nutrientes. 

08) A cobertura vegetal em áreas de altas montanhas 
varia conforme a altitude e sofre influência do regime 
pluviométrico local e da atuação dos ventos. 

16) O domínio da vegetação arbustiva, herbácea e rasteira 
ocorre em locais restritos do globo, em áreas com 
predomínio de precipitações elevadas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questão 35/40 
 

Sobre os aspectos físicos, humanos e econômicos do 
Paraná, assinale o que for correto. 
01) O Paraná é um estado agrícola que vive sob o regime 

da monocultura e cultiva plantas de origem tropical. 
02) O rio Ivaí teve, recentemente, sua vazão aumentada, 

acarretando inundações em várias propriedades 
rurais. O fato constatado foi por causa das chuvas 
intensas que ocorreram na região de seus principais 
afluentes, ou seja, os rios Piquirí, Paranapanema e 
Pirapó. 

04) Entre as principais rodovias estão a BR-376, que liga 
Curitiba ao Norte do estado; a BR-101 e a BR-116, 
que ligam o Paraná a São Paulo, a Santa Catarina e 
ao Rio Grande do Sul. 

08) Os principais tipos de solos classificados quanto à 
origem, na região Norte do estado, são de rochas 
eruptivas, e, na região Noroeste, são de rochas 
areníticas. 

16) A prática do tropeirismo foi a principal responsável 
pela colonização da região Norte do estado, dando 
origem a várias cidades, entre elas: Cambará, 
Bandeirantes, Assaí, Cornélio Procópio.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


