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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. É proibido folhear o Caderno de Questões antes do sinal, às 14h. 

3. Após o sinal, confira se este caderno contém 50 questões objetivas e/ou algum defeito de impressão/encadernação. Qualquer problema 
avise imediatamente o fiscal. 

4. Atente para a ordem em que são apresentadas as provas neste caderno: Língua Portuguesa (questões de 01 a 10), Literaturas em Língua 
Portuguesa (questões de 11 a 15), Língua Estrangeira (questões de 16 a 20) e Conhecimentos Específicos (questões 21 a 50). 

5. Durante a realização da prova é proibido o uso de dicionário, de calculadora eletrônica, bem como o uso de boné, de óculos com lentes 
escurecidas, 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. No tempo destinado a esta prova (5 horas) está incluso o de preenchimento da Folha de Respostas. 

8. O tempo mínimo de permanência na sala é de três horas, após o início da prova. Ou seja, você só poderá deixar a sala depois das 17h. 

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. No caso de todas as alternativas 
serem incorretas, a resposta por definição será 00 (zero zero). 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 57, resposta 07, que corresponde à soma das alternativas corretas 01, 02 e 04. 

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 19h15min às 19h30min, mediante apresentação do documento de identificação. Após esse período o 
“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 neste Caderno de Questões e na 
Folha de Respostas. 
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GEOGRAFIA 
 
 

  Questão   21  ——————————————————— 
 

A desigualdade entre gêneros constitui um tema sensível na 

pauta das questões demográficas e socioeconômicas em nível 

mundial. A respeito do tema, assinale o que for correto. 
 

01) Em razão da eficácia da aplicação das leis de combate à 

violência contra a mulher, esse fato deixou de figurar como 

uma das principais constatações da desigualdade entre os 

gêneros no mundo. 

02) Nas últimas décadas, as conquistas femininas foram 

significativas, fenômeno que se verifica com a elevação 

dos índices de escolaridade e com a presença feminina no 

mercado de trabalho. 

04) Em relação às mulheres, fatores como poucas 

oportunidades no mercado de trabalho, na capacitação e no 

acesso aos cuidados da saúde reprodutiva (especialmente 

na adolescência e na assistência pré-natal) indicam que a 

desigualdade entre gêneros continua persistindo em boa 

parte do mundo. 

08) A desigualdade de gênero está pautada nos padrões 

individuais de comportamento, significando que não é 

regida por normas e por padrões culturais e sociais. 

16) De acordo com o índice de paridade de gênero de 2015, 

elaborado pelo Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (PNUD), os mais altos níveis de 

igualdade de gênero foram constatados em países da África 

(Central, Ocidental e Setentrional) e em países da Ásia 

(Ocidental e Meridional). 
 

 

 
 
  Questão   22  ——————————————————— 
 

Sobre aspectos geográficos, econômicos e sociais relacionados 

ao período do regime militar no Brasil (1964-1985), assinale o 

que for correto. 
 

01) Durante esse período, registrou-se elevado crescimento 

tanto do Produto Interno Bruto (PIB) quanto da dívida 

externa, indicando que o País cresceu ao custo de um 

pesado endividamento. 

02) Durante o regime militar, a renda concentrou-se socialmente, 

de modo que a desigualdade social agravou a pobreza. 

04) O período que se conhece como “década perdida” se 

estendeu do início do regime militar até o final da década de 

1960, caracterizado pelo grande crescimento da indústria, 

em paralelo à forte retração dos demais setores da economia. 

08) O “milagre econômico” designa o sucesso das políticas de 

reversão da tendência contínua do êxodo da população 

rural em direção às cidades. 

16) No campo das políticas habitacionais, os governos 

militares desse período lograram êxito na diminuição da 

quantidade de famílias faveladas nas principais cidades do 

País. 
 

 

 

  Questão   23  ——————————————————— 
 

A respeito dos tipos, das características e dos locais de extração 

dos recursos minerais do Paraná, assinale o que for correto. 
 

01) A areia extraída no Noroeste do Paraná é fornecida à 

indústria da construção civil da região. 

02) Na região litorânea são extraídos o ouro e a prata, que são 

identificados como pertencentes ao grupo dos metais 

preciosos. 

04) O calcário utilizado na fabricação de cimento é extraído em 

municípios da Região Metropolitana de Curitiba. 

08) O caulim, conhecido como “argila branca”, é utilizado na 

fabricação de porcelanas, azulejos, pisos.  

16) O carvão e o xisto pirobetuminoso, utilizados como 

combustíveis, são extraídos de minerações localizadas no 

Norte do Paraná. 
 

 

 
 
 
 
  Questão   24  ——————————————————— 
 

Sobre a dinâmica oceânica, assinale o que for correto. 
 

01) Os movimentos das águas oceânicas, conhecidos como 

marés, são regulares e de subida e descida. 

02) A maré é um fenômeno natural que ocorre duas vezes por 

dia, a cada 12 horas aproximadamente. 

04) A invasão e o transbordamento das águas oceânicas 

ocasionados pelas marés ocorrem devido aos ventos e aos 

movimentos de translação da Terra.  

08) As correntes marítimas são formadas por influência dos 

ventos, da rotação da Terra, por diferenças de salinidade, 

de temperatura das águas e pelo tipo de contorno das costas 

continentais. 

16) As marés são conhecidas como marés vivas quando a 

Terra, a Lua e o Sol se encontram em oposição ou em 

conjunção.  
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  Questão   25  ——————————————————— 
 

Sobre as características e os tipos de armazenamento das águas 

continentais subterrâneas na América do Sul, assinale o que for 

correto. 
 

01) Nas regiões de clima semiárido, como no interior do 

Nordeste do Brasil, há escassez de águas subterrâneas. 

02) Devido à profundidade em que se encontram as águas 

subterrâneas, não há risco de contaminação e de poluição 

nesses locais. 

04) As águas subterrâneas auxiliam na manutenção da umidade 

do solo, o que favorece a manutenção da vegetação. 

08) Os reservatórios de água doce são formados a partir das 

águas que provêm das chuvas e que se infiltram no terreno 

atingindo camadas de rochas impermeáveis.  

16) O Aquífero Guarani, que armazena águas continentais 

subterrâneas, ocorre somente no limite territorial brasileiro.  
 

 

 
 
 
  Questão   26  ——————————————————— 
 

A respeito das características dos ciclones que podem atingir 

várias localidades da Terra, assinale o que for correto. 
 

01) Os ciclones giram em sentidos diferentes nos hemisférios: 

no Hemisfério Sul, no sentido horário; e no Hemisfério 

Norte, no sentido anti-horário. 

02) Os ciclones tropicais ocorrem quando as massas de ar 

úmidas encontram uma barreira natural formada pelo 

relevo. 

04) Os ciclones tropicais recebem vários nomes dependendo do 

espaço terrestre onde ocorrem e da velocidade dos ventos 

existentes. Eles são os mesmos fenômenos atmosféricos 

conhecidos como tufões ou furacões. 

08) Os ciclones que se formam na região do Círculo Polar 

Ártico têm maior abrangência continental do que os que se 

formam na região do Círculo Polar Antártico. 

16) As imagens de satélite, quando utilizadas para identificar a 

formação de ciclones tropicais, mostram a presença de 

nuvens espiraladas que aparentam a imagem de um “olho”. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Questão   27  ——————————————————— 
 

Sobre os elementos que compõem o relevo e que contribuem 

para a diversidade da fisionomia da paisagem terrestre, assinale 

o que for correto. 
 

01) O terraceamento é um processo natural que se desenvolve 

em áreas planas dos terrenos; é formado pelo acúmulo de 

material rochoso deslocado das montanhas. 

02) A chapada é uma forma de relevo que se destaca por ser 

formada por diferentes inclinações no terreno: de um lado 

se apresenta íngreme, e de outro se apresenta com uma 

inclinação suave.  

04) Os movimentos de massa, de transporte de fragmentos de 

rochas e de solos ocorrem em locais com inclinações 

acentuadas do terreno. 

08) As voçorocas (boçorocas) são sulcos profundos formados 

nos terrenos por agentes naturais ou por ações humanas; 

ocasionam a perda de solos tanto na área rural quanto na 

área urbana. 

16) As falésias são encontradas em áreas litorâneas e são 

formadas pela ação erosiva provocada pelo impacto das 

ondas oceânicas sobre as formações rochosas. 
 

 

 
 
 
  Questão   28  ——————————————————— 
 

A respeito das características naturais, socioeconômicas e 

demográficas, e de outros aspectos relacionados ao território 

paranaense, assinale o que for correto. 
 

01) As maiores altitudes do Paraná encontram-se no Terceiro 

Planalto, caracterizado por ser desprovido de altitudes 

menores do que 500 metros.  

02) Dentre os domínios morfoclimáticos paranaenses está o das 

pradarias, que ocorre na porção sul do Estado e que está 

associado ao predomínio do clima tropical. 

04) De acordo com os dados do último Censo Demográfico, 

realizado em 2010 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), o Estado experimentou um aumento da 

quantidade de imigrantes em função da continuidade do 

processo de expansão da fronteira agrícola regional. 

08) Com base na quantidade de máquinas utilizadas na 

preparação do solo, do cultivo ou da colheita, levantada no 

Censo Agropecuário de 2006, foram determinadas as áreas 

de predomínio de atividades mais modernas do setor, 

abrangendo a maior parte do território paranaense. 

16) A aglomeração industrial de Curitiba integra o corredor 

industrial regional que se estende do Vale do Itajaí, em 

Santa Catarina, até Londrina e Maringá, no norte do 

Paraná. 
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  Questão   29  ——————————————————— 
 

A estruturação e a morfologia das cidades são, em parte, 

condicionadas pela dinâmica do mercado imobiliário. A 

respeito dessa dinâmica, assinale o que for correto. 
 

01) A metamorfose das cidades, que pode ser ilustrada pela 

abertura de novos loteamentos, expressa o contínuo 

processo de valorização e de desvalorização de diferentes 

localidades urbanas. 

02) A expansão horizontal designa um processo de 

alargamento das possibilidades de interação entre os 

habitantes de uma determinada cidade e os habitantes de 

outras cidades já conectadas a uma ampla rede de 

telecomunicações. 

04) A verticalização é um processo relacionado ao nível de 

complexidade das funções desempenhadas pelos diversos 

agentes econômicos e sujeitos sociais que residem em uma 

determinada cidade. 

08) No âmbito das cidades, a produção do espaço envolve 

agentes econômicos, tais como: incorporadores de imóveis, 

corretoras, bancos públicos e privados. 

16) A especulação consiste em uma prática financeira cujo 

objetivo é a obtenção de lucros por intermédio de ativos 

sujeitos à oscilação no mercado; no caso das cidades, 

refere-se à especulação imobiliária. 
 

 

 
 
 
  Questão   30  ——————————————————— 
 

No âmbito das cidades, a questão da moradia é um tema 

sensível, uma vez que afeta sobremaneira a qualidade de vida 

dos citadinos. Essa questão não se resume a si mesma: envolve 

hábitos e condiciona as possibilidades de apropriação da cidade 

por parte de seus habitantes. Sobre o assunto e outros 

correlatos, assinale o que for correto. 
 

01) A acessibilidade mede o grau de receptibilidade entre 

citadinos de naturalidades diversas, mostrando se são mais 

ou menos suscetíveis à construção de vínculos sociais ou 

ao fortalecimento de laços sociais entre si. 

02) “Cidade informal” é uma denominação conferida às áreas 

de uma cidade, as quais abrigam habitações urbanas não 

legalizadas, construídas de modo improvisado ou 

parcialmente, com restos de materiais, como tábua, 

papelão, alvenaria. 

04) As tribos urbanas fazem referência aos grupos culturais que 

agem como catalisadores e propagadores de estilos de vida 

modernos e cosmopolitas, centrados na música, no lazer, 

no consumo de bens específicos. 

08) A gentrificação designa a formação de bolsões 

habitacionais que reúnem citadinos com características 

semelhantes quanto a aspectos raciais, culturais, ou quanto 

à renda, por exemplo. 

16) Dentre os direitos fundamentais dos cidadãos se encontra a 

mobilidade, que diz respeito ao direito de ir e vir. 
 

 

 
 

  Questão   31  ——————————————————— 
 

Dentre as propostas de regionalização do Brasil, encontra-se a 

dos complexos regionais, também denominada regiões 

geoeconômicas, assim distribuídas: Amazônia, Nordeste e 

Centro-Sul. O Paraná está localizado na região Centro-Sul da 

proposta em questão. A respeito dessa regionalização e das 

características da região Centro-Sul, assinale o que for correto. 
 

01) A proposta de regionalização do Brasil, de acordo com os 

complexos regionais, ou regiões geoeconômicas, foi 

pautada na densidade técnica e no volume das transações 

econômicas de cada recorte regional. 

02) Superando a produção conjunta dos estados do Paraná, 

Santa Catarina e Rio Grande do Sul em razão da alta 

produtividade, o norte do Mato Grosso passou a ser 

responsável pela maior parte da produção agrícola da 

região Centro-Sul. 

04) O crescimento econômico da região Centro-Sul ocorre em 

paralelo à intensa pressão exercida sobre os recursos 

naturais, implicando modificações antrópicas do Pantanal e 

de trechos de florestas de matas Atlântica e de Araucária. 

08) Dentre as atividades econômicas do Centro-Sul destacam-se, 

na capital paranaense, os setores de equipamentos de 

automação comercial e a fabricação de computadores com 

tecnologia de baixo custo. 

16) Em relação às atividades financeiras, o principal polo 

econômico do Centro-Sul está concentrado em Porto 

Alegre. 
 

 

 
 
 
  Questão   32  ——————————————————— 
 

A propósito da industrialização do Brasil, assinale o que for 

correto. 
 

01) De modo incipiente, a industrialização brasileira se iniciou 

no século XVII, sobretudo impulsionada pela política 

cambial de desvalorização do real frente ao dólar 

americano. 

02) A crise mundial de 1929, decorrente da quebra da Bolsa de 

Valores de Nova Iorque, impulsionou o crescimento da 

indústria brasileira. 

04) No decorrer das décadas de 1930, 1940 e 1950, o Brasil foi 

industrializado com base em uma política exclusivamente 

voltada para atrair investimentos estrangeiros privados 

direcionados aos setores de bens de produção e de 

infraestrutura. 

08) A Revolução de 1930 favoreceu o crescimento da indústria 

brasileira, pois afastou a oligarquia agroexportadora do 

poder, criando condições político-administrativas em prol 

da industrialização. 

16) O processo de industrialização do Brasil permitiu acumular 

os capitais que seriam empregados na agricultura cafeeira e 

em atividades afins, tais como a construção das estradas de 

ferro necessárias ao escoamento da produção. 
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  Questão   33  ——————————————————— 
 

Sobre as atividades agropecuárias praticadas no Brasil e 

assuntos correlatos, assinale o que for correto. 
 

01) O Estatuto da Terra, promulgado na década de 1960, 

objetivava a democratização do acesso à propriedade rural 

e a modernização das relações de trabalho e de produção 

no campo, contribuindo, assim, para o crescimento 

econômico do País. 

02) Dentre as relações de trabalho na zona rural, o trabalho 

temporário é caracterizado pelo sistema de parcerias e de 

arrendamentos, mediante predomínio do uso da mão de 

obra familiar, sob registro em Carteira de Trabalho. 

04) O tema da reforma agrária está presente na Constituição da 

República Federativa do Brasil de 1988, sob a prerrogativa 

de que “compete à União desapropriar por interesse social 

[...] o imóvel rural que não esteja cumprindo sua função 

social [...].” 

08) No Estatuto da Terra, um módulo rural se define como uma 

medida relativa às características físicas e às condições 

geográficas inerentes à localização das propriedades rurais, 

buscando-se evitar que uma porção de solo fértil em áreas 

úmidas fosse diretamente comparado à mesma medida de 

um solo infértil de regiões áridas, por exemplo. 

16) Pelo levantamento do Censo Agropecuário de 2006 pôde-

se constatar que, naquele momento, em apenas uma 

pequena fração das propriedades agrícolas brasileiras eram 

utilizados tratores para a preparação dos solos, para o 

cultivo ou para a colheita, refletindo a baixa disseminação 

do uso de tecnologias no campo. 
 

 

 
 
  Questão   34  ——————————————————— 
 

As tecnologias modernas têm possibilitado o uso de novos 

tipos de coletas e o processamento de dados do espaço 

geográfico para a elaboração de vários documentos 

cartográficos. Sobre essas tecnologias, assinale o que for 

correto. 
 

01) Um sistema global de posicionamento e de navegação por 

satélites auxilia na localização de pessoas, de elementos 

naturais e de objetos. Esse sistema é formado por três 

segmentos: espacial, controle terrestre e usuários.  

02) O Sistema de Informação Geográfica (SIG) permite a 

sobreposição de mapas, o que facilita a análise integrada 

dos fenômenos da superfície terrestre. 

04) As imagens de radar utilizadas na elaboração de mapas são 

obtidas tanto à noite quanto em dias nublados.  

08) Os satélites dos sistemas globais de posicionamento não 

seguem uma rota fixa e são posicionados de acordo com a 

necessidade do dado geográfico que precisa ser obtido. 

16) As imagens de satélites são capturadas e enviadas aos 

computadores em tonalidades coloridas, facilitando a 

aplicação direta delas na elaboração de mapas. 
 

 

 
 
 

  Questão   35  ——————————————————— 
 

Sobre a teoria da Tectônica de Placas e a dinâmica interna da 

Terra, assinale o que for correto. 
 

01) A subducção é um movimento que ocorre no encontro de 

duas placas tectônicas, em que uma desliza sobre a outra. 

02) Devido à intensidade das atividades tectônicas nas regiões 

das bordas das placas, podem ocorrer, nas camadas 

rochosas, o fraturamento e, consequentemente, o 

extravasamento do magma. 

04) Os movimentos das placas tectônicas acompanham os 

movimentos das marés oceânicas. 

08) Nas zonas de divergência das placas tectônicas, uma placa 

desliza horizontalmente ao longo de outra placa. 

16) Os satélites artificiais em órbita terrestre realizam 

medições, com intervalos de tempos determinados, que têm 

comprovado os movimentos das placas tectônicas. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


