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INSTRUÇÕES 
 
 Verifique atentamente se este caderno de questões corresponde ao cargo a que você concorre e se ele contém  

50 (cinquenta) questões de múltipla escolha, com 5 (cinco) alternativas de resposta para cada uma, 
correspondentes à prova objetiva, e o tema com as orientações para elaboração do texto, correspondente à prova 
discursiva. Caso o caderno esteja incompleto, tenha qualquer defeito ou apresente alguma divergência quanto ao 
cargo a que você concorre, solicite ao chefe de sala que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas 
reclamações posteriores nesse sentido.  

 No momento da identificação, verifique, na folha de respostas, se as informações relativas a você estão 
corretas. Caso haja algum dado a ser retificado, escreva apenas no(s) campo(s) a ser(em) corrigido(s), conforme 
instruções na folha de respostas. 

 Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer a prova objetiva e a prova discursiva. 

 Na duração da prova, está incluído o tempo destinado à entrega do material de prova, à identificação – que será 
feita no decorrer da prova – e ao preenchimento da folha de respostas e da folha de texto definitivo. 

 Você deve deixar sobre a carteira apenas o documento de identidade e a caneta esferográfica de tinta preta 
ou azul, fabricada com material transparente. 

 Não é permitida, durante a realização da prova, a consulta a livros, dicionários, apontamentos e apostilas, nem a 
utilização de lápis, lapiseira/grafite, borracha, réguas de cálculo, máquinas calculadoras e(ou) similares. 

 É proibido fazer anotação de informações relativas às suas respostas no comprovante de inscrição e(ou) em 
qualquer outro meio, que não os permitidos. 

 Não é permitida a utilização de aparelho eletrônico de comunicação.  

 Não se comunique com outros candidatos nem se levante sem autorização. 

 Somente após decorrida 1 (uma) hora do início da prova, você poderá entregar sua folha de respostas e sua 
folha de texto definitivo e retirar-se da sala. 

 Você só poderá levar este caderno de questões após 3 (três) horas e 30 (trinta) minutos do início da prova. 

 Ao terminar a prova, chame o chefe de sala, devolva-lhe a sua folha de respostas devidamente assinada e sua 
folha de texto definitivo e deixe o local de prova. 

 A desobediência a qualquer uma das determinações constantes em edital, no presente caderno, na folha de 
respostas ou na folha de texto definitivo poderá implicar a anulação da sua prova. 
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Com a democratização do acesso às denominadas
Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs), a
apropriação da linguagem digital provoca situações
inusitadas e fenômenos que têm despertado o interesse de
inúmeros pesquisadores e profissionais da educação.
Tablets, web 2.0, redes sociais, blogs, Wikipédia e Google
são apenas alguns exemplos dos recursos que prometem
mudar as configurações atuais do meio educacional. Mas,
para além das promessas, é preciso entender as mudanças
causadas pela tecnologia em sala de aula — principalmente
no que diz respeito ao processo de apropriação das práticas
de leitura e de escrita. 

É preciso, antes de entrar na discussão do letramento
digital, retomar o próprio conceito de letramento. A 
expressão é nova e é usada para designar práticas mais
avançadas que a codificação e a decodificação do código
escrito. Como explica a linguista Magda Soares, do Centro
de Alfabetização, Leitura e Escrita (Ceale) na UFMG, letrar é
mais que alfabetizar. “É ensinar a ler e escrever dentro de
um contexto no qual a leitura e a escrita tenham sentido
social e façam parte da vida das pessoas”, diz.  

“O letramento digital é um pedaço do letramento. Não
se pode conceber um sem o outro”, lembra Carla Coscarelli, 
também do Ceale. Em outras palavras: se o aluno deve ser
capaz de usar a língua escrita na vida em sociedade, a
tecnologia entra como um dos aspectos a serem ensinados e
contextualizados na escola.  

Se, por um lado, há escolas que, cada vez mais,
recebem alunos que conhecem a língua escrita mediante o
contato com o meio tecnológico, por outro lado, ainda há um
contingente significativo de estudantes com acesso limitado
a computador e Internet. O panorama brasileiro faz que o
letramento digital aconteça em dois âmbitos. Primeiramente,
é preciso ensinar as crianças a trabalhar com as
especificidades do mundo digital. Exemplos: usar
mecanismos de busca, formatar um texto, redigir um e-mail. 
“Não é só ter aula de computação, mas promover o trânsito
na web de modo crítico, fazendo o sujeito perceber em que
pode ou não confiar”, alerta Silvia Colello, da Feusp. 

O mundo digital também pode aproximar a escola de
tipos de linguagens diferentes, que permitem que o aluno
assuma certa responsabilidade em seu processo de 
aprendizagem. A produção de vídeos e áudios, por exemplo,
coloca o estudante como produtor de conteúdo, e não só
como receptor. 

A questão do letramento digital coloca-se de maneira
mais complexa, já que as práticas sociais de uso de
computadores não se limitam à sala de aula. O desafio da
escola, para a educadora Débora Duran, professora da UFG,
não é ensinar apenas o know-how (saber como), mas 
também o know why (saber por quê). “A inclusão digital está
atrelada à formação de sujeitos críticos que sejam capazes
de compreender as implicações sociais, éticas, econômicas
e políticas do avanço tecnológico”. Por essa razão, Duran 
acredita que o letramento digital se configura como um
desafio interdisciplinar. 
 

Valeria Hartt. Novas construções. Internet:
<www.editorasegmento.com.br> (com

adaptações). Acesso em 1.º/5/2012.

QUESTÃO 1 _____________________________________  
 
De acordo com o texto, o letramento digital 
 
(A) é um conceito mais abrangente que o de alfabetização 

porque exige conhecimento da escrita de novos 
códigos verbais, como o inglês, por exemplo. 

(B) só acontece quando o aluno aprende a usar a língua 
portuguesa nos meios digitais, por isso promove a 
fusão da aula de informática e de língua portuguesa. 

(C) permite ampliar o ensino da leitura de diversos tipos de 
linguagens, incluindo as não verbais. 

(D) libera o uso de redes sociais durante as aulas, 
favorecendo a socialização dos alunos. 

(E) configura-se como um desafio interdisciplinar porque 
desenvolve um conhecimento amplo da tecnologia e 
seus recursos. 

 
 
QUESTÃO 2 _____________________________________  
 
Da leitura do texto, entende-se que o acesso às 
denominadas Tecnologias da Informação e Comunicação 
(TICs) deve ser garantido nas escolas porque 
 
(A) é preciso que todos os alunos aprendam a usar tablets, 

web 2.0, redes sociais, blogs, Wikipédia e Google, para 
conseguirem acompanhar as mudanças a serem 
realizadas nas salas de aula. 

(B) o letramento digital decorrente do contato com o meio 
tecnológico suprirá as lacunas na alfabetização dos 
alunos. 

(C) o aluno vai adquirindo capacitação para a vida 
profissional, ao usar mecanismos de busca, formatar 
um texto, redigir um e-mail, produzir um vídeo ou um 
áudio. 

(D) evita que a criança venha a sofrer abusos, levando-a a 
perceber em quem pode ou não confiar na web. 

(E) pode ser um meio propício para desenvolver nos 
alunos o senso crítico e o domínio da linguagem. 

 
 
QUESTÃO 3 _____________________________________  
 
Assinale a alternativa em que a reescrita do trecho mantém 
as relações semânticas do texto e atende às normas da 
língua culta. 
 
(A) é preciso entender as mudanças causadas pela 

tecnologia em sala de aula, principalmente em 
relação ao domínio das práticas de leitura e de 
escrita. (linhas de 9 a 12) 

(B) a tecnologia entra como um dos aspectos, a serem 
ensinados, caso o aluno use a língua escrita na 
vida em sociedade (linhas de 24 a 26) 

(C) ainda existe um número incerto de estudantes com 
acesso limitado a computador e Internet, uma vez 
que o panorama brasileiro faz com que o 
letramento digital aconteça em dois contextos. 
(linhas de 30 a 33) 

(D) É preciso ensinar às crianças a trabalhar 
primeiramente com as restrições do mundo digital. 
(linhas de 33 a 35) 

(E) Como as práticas sociais de uso de computadores 
não tem limite na sala de aula, se coloca de 
maneira mais complicada a questão do letramento 
digital. (linhas de 46 a 48) 
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Texto para responder às questões de 4 a 6. 
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Qualidade na educação — proporção de professores 
com nível superior cresce 7,6% entre 2010 e 2011 

 
Entre 2010 e 2011, a proporção de professores com

ensino superior que lecionam na educação básica cresceu
7,6%. De acordo com os dados do censo escolar 2011, os
docentes com formação superior são maioria na educação
infantil (56,9%), no ensino fundamental I (68,2%), no ensino
fundamental II (84,2%) e também no ensino médio (94,1%).
Para os especialistas em formação de professores, o
crescimento no número de docentes que apresentam
diploma universitário vai ao encontro do que a Lei de
Diretrizes e Bases da Educação (LDB) exige e é importante
para a qualidade do ensino. O Ministério da Educação (MEC)
tem o Plano Nacional de Formação de Professores da
Educação Básica (Parfor), que oferece cursos superiores
gratuitos a docentes em exercício nas escolas estaduais e
municipais. O plano é fundamentado em parcerias entre o
governo federal, as secretarias de Educação e as instituições
públicas de educação superior.  
 

Internet: <www.todospelaeducacao.org.br> (com adaptações).
 
QUESTÃO 4______________________________________ 
 
Com relação ao texto, assinale a alternativa correta.  
 
(A) Entre 2010 e 2011, o percentual de professores 

atuantes no nível superior de ensino aumentou 7,6%, 
de acordo com o censo da educação básica 2011. 

(B) O percentual de 7,6% é preocupante, pois significa que 
nem mesmo a metade dos professores possui nível 
superior de formação.  

(C) O Parfor não tem mais razão de existir, já que o MEC 
atingiu os objetivos propostos pela LDB.   

(D) Há um percentual maior de professores com nível 
superior com atuação na educação infantil que no 
ensino médio.  

(E) Em relação a outros níveis de ensino, o ensino médio 
mostra um percentual maior de docentes com nível de 
formação superior.  

 
QUESTÃO 5______________________________________ 
 
Assinale a alternativa que, com correção gramatical e 
manutenção do sentido original, reescreve o trecho “o 
crescimento no número de docentes que apresentam 
diploma universitário vai ao encontro do que a Lei  
de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) exige” (linhas  
de 7 a 10). 
 
(A) o número de docentes em crescimento com 

diploma universitário é conivente ao que a Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação (LDB) exige 

(B) o crescimento no número de docentes que 
apresentam diploma universitário vai de encontro 
ao que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
(LDB) exige 

(C) o crescimento numérico de discentes que 
apresentam diploma universitário vai ao encontro 
do que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
(LDB) exige 

(D) o crescimento no número de docentes que 
apresentam diploma universitário corresponde ao 
que a Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação (LDB) exige 

(E) o percentual de discentes em crescimento que 
apresentam diploma universitário colide de frente 
com o que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
(LDB) exige 

QUESTÃO 6 _____________________________________  
 
Acerca das estruturas do texto, assinale a alternativa correta. 
 
(A) Na linha 2, o pronome “que” refere-se ao “ensino superior”. 
(B) A acentuação gráfica das palavras “básica”, “número” e 

“públicas” é justificada pela mesma regra.  
(C) A correção gramatical e o sentido original do trecho “o 

crescimento no número de docentes que apresentam 
diploma universitário vai ao encontro do que a Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação (LDB) exige” (linhas 
de 7 a 10) seriam mantidos, se substituído por o 
crescimento no número de docentes, que 
apresentam diploma universitário, vai ao encontro 
do que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
(LDB) exige. 

(D) A correção gramatical do trecho “a proporção de 
professores com ensino superior que lecionam na 
educação básica cresceu 7,6%.” (linhas de 1 a 3) seria 
preservada, se fosse inserida uma vírgula 
imediatamente posterior ao termo “básica”. 

(E) O sentido original do trecho “a proporção de 
professores com ensino superior que lecionam na 
educação básica” (linhas 1 e 2) é alterado se o verbo 
for substituído por professam. 

 
Texto para responder às questões de 7 a 9.  
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Lógica e uso expressivo da língua 
 

Atento leitor desta coluna, depois de nela ter visto a
expressão “erário público”, trouxe-nos a seguinte pergunta:
“Aprendi  nas  aulas  de  Direito  Constitucional  e  Direito
Administrativo  que  todo  erário  é  público.  Aprendi  certo
ou  errado?”  

Caros leitores, 
Entre o indivíduo falante e a comunidade em que se

comunica não há somente expressões e construções
baseadas em padrões de reflexão e logicidade, mas
realizações idiomáticas que vão encontrar sua justificação
em recursos retóricos e estilísticos. 

O termo “erário” procede do latim aerarium,
substantivo que significa cobre, metal utilizado na fabricação
de moedas. Designava o edifício em que se guardava o
tesouro público. Aplicado no jargão técnico, “erário” dispensa
o auxílio do adjetivo “público”. Mas como denominação
desse tesouro, isto é, já usado como termo pertencente ao
léxico da língua comum aceita perfeitamente o uso do
adjetivo “público”, para que a nossa denominação se torne
mais compreensiva aos que não são membros do tesouro
nacional, ou aos que não têm implicação mais estreita com
ele. Para a linguagem não técnica, portanto, o uso dos
falantes não leva em conta essa exigência terminológica.  

Em resumo: estamos diante do emprego de “erário”
em terminologia técnica e de “erário” no léxico comum em
que pode ser explicitado com a presença do adjetivo
“público”. Não se trata de casos de esquecimento
etimológico do substantivo, como em “hemorragia de
sangue”, “decapitar a cabeça”. 
 

Evanildo Bechara. In: O Dia, Rio de Janeiro, 2011. Internet:
<www.academia.org.br> (com adaptações).

 
QUESTÃO 7 _____________________________________  
 
Com relação ao texto, é correto afirmar que Evanildo 
Bechara 
 
(A) condena o uso, pelos falantes, da expressão “erário 

público”.  
(B) recomenda aos falantes estudarem mais Direito 

Administrativo e Constitucional.  
(C) culpa os falantes pela confusão linguística. 
(D) julga que todos os falantes deveriam conhecer latim. 
(E) defende o uso pelos falantes da língua comum da 

expressão “erário público”.   
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QUESTÃO 8______________________________________ 
 
Acerca da classificação das figuras de linguagem, observa-se 

que, no último período do texto, “‘hemorragia de sangue’” e 

“‘decapitar a cabeça’” (linhas 28 e 29) são exemplos de 

 

(A) pleonasmo vicioso. 

(B) silepse de número. 

(C) metáfora. 

(D) hipérbole. 

(E) anadiplose.  

 

 
QUESTÃO 9______________________________________ 
 
Assinale a alternativa que reescreve o trecho “se torne mais 

compreensiva aos que não são membros do tesouro 

nacional” (linhas de 19 a 21) com correção gramatical e 

manutenção do sentido original. 

 

(A) se  torne  mais  compreensiva  aqueles  que  não 
são  membros  do  tesouro  nacional 

(B) se  tornem  mais  compreensíveis  os  que  não 
são  membros  do  tesouro  nacional 

(C) se torne mais compreensiva àqueles que não são 
membros do tesouro nacional 

(D) se  torne  mais  compreensiva  do  que  os 
membros  do  tesouro  nacional 

(E) se  torne  mais  compreensiva  a  membros  do 
tesouro  nacional 

QUESTÃO 10 ____________________________________  
 

(4/5/2012) A presidente argentina Cristina Kirchner 
promulgou nesta sexta-feira (4) a lei que nacionaliza os 51% 
das ações da YPF e da YPF Gás pertencentes à companhia 
espanhola Repsol. Em discurso em cadeia nacional, a 
presidente disse que a empresa não estava de acordo com 
os interesses do país. Na segunda-feira, a lei será publicada 
no Diário Oficial. 
 

Internet: <http://g1.globo.com> (com adaptações). 
Acesso em 6/5/2012. 

 
A respeito desse assunto e de outros temas correlatos, 
assinale a alternativa correta. 
 
(A) Ao afirmar que a empresa não estava de acordo com 

os interesses do país, Cristina Kirchner refere-se ao 
fato de que a YPF ameaçara suspender a produção de 
suas unidades argentinas em apoio à soberania 
inglesa sobre as ilhas Falklands (ou Malvinas). 

(B) Ao mesmo tempo em que nacionalizou a YPF, a 
Argentina sinalizou a possibilidade de fazer o mesmo 
com companhias de outros países, situação que 
preocupa o Brasil, visto que a Petrobras tem feito 
grandes investimentos naquele país. 

(C) Alinhado ideologicamente com a Argentina desde a 
gestão de Néstor Kirchner, o mandatário boliviano Evo 
Morales imitou Cristina: nacionalizou, imediatamente, 
todos os empreendimentos da companhia Repsol em 
seu país. 

(D) As empresas recém-nacionalizadas pelo governo 
Kirchner foram privatizadas durante o governo 
neoliberal de Carlos Menem, na década de 90 do 
século XX; curiosamente, naquela época, a atual 
presidente e seu falecido marido apoiaram as medidas. 

(E) O governo espanhol, preocupado com a possibilidade 
de que processos semelhantes ao citado no texto se 
repitam, ameaçou retirar todos os seus investimentos 
do território brasileiro, caso o Brasil não endosse as 
críticas às medidas adotadas por Cristina Kirchner. 

________________________________________________________________________________________________________  
 
QUESTÃO 11_____________________________________________________________________________________________  
 

(14/4/2012) A presidente Dilma Rousseff interrompeu um discurso do presidente dos EUA, Barack Obama, para comentar 
como os países em desenvolvimento podem competir com as economias avançadas. O episódio ocorreu durante a sexta cúpula 
das américas, que acontece em Cartagena das Índias, na Colômbia. 

Obama estava falando a respeito dos avanços de alguns países da América Latina, em especial o Brasil, onde agora existe 
“uma próspera classe média”, que representa uma oportunidade de negócio para as empresas norte-americanas. “De repente, 
eles estão interessados em comprar iPads, interessados em comprar aviões da Boeing”, comentou. Dilma o interrompeu e disse 
“ou Embraer”, referindo-se à fabricante brasileira de aeronaves. Após o repentino aparte, que foi recebido com palmas e risos da 
plateia, Obama continuou, dizendo que “a questão é que esse é um mercado para nós”. 
 

Internet: <www.em.com.br> (com adaptações). Acesso em 11/5/2012. 
 
Acerca do assunto abordado no texto e de outros temas relacionados aos Estados Unidos, assinale a alternativa correta. 
 
(A) Barack Obama, candidato à reeleição, afirmou claramente, pela primeira vez, que apoia o casamento entre pessoas do 

mesmo sexo, fato que, segundo analistas, pode influenciar o resultado das eleições presidenciais, previstas para novembro. 
(B) Mesmo admitindo que o Brasil ganha maior relevância no mundo atual, o presidente americano tem mostrado postura 

inflexível no tocante à facilitação de obtenção de vistos, por brasileiros, para entrada no território dos Estados Unidos. 
(C) No mesmo evento a que o texto se reporta, Dilma Rousseff deixou patente seu apoio à atitude de Barack Obama, quando 

este se recusou a admitir a participação de Cuba na próxima cúpula das Américas. 
(D) A intervenção de Dilma Rousseff teve o claro propósito de defender os interesses da estatal brasileira, que se destaca como 

uma das mais eficientes e inovadoras empresas na produção de jatos comerciais leves. 
(E) Infere-se do texto que o Brasil ainda não importa aviões dos Estados Unidos, já que a Boeing americana é rival da brasileira 

Embraer, disputando ambas o mesmo segmento do mercado de aviões de caça e de passageiros. 
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QUESTÃO 12_____________________________________________________________________________________________  
 

(7/12/2010) O Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (Pisa, na sigla em inglês) testa conhecimentos e 
habilidades de alunos de 15 anos dos 34 países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). Em 
2009, testou alunos de 31 países convidados, entre eles o Brasil. No ano da última prova, foram selecionados, aleatoriamente, 
400 mil jovens dos 75 países, sendo 20 mil do Brasil, oriundos de todos os estados. 
 

Internet: <www.estadao.com.br> (com adaptações). Acesso em 5/5/2012. 
 
Acerca da prova do Pisa e de temas correlatos, assinale a alternativa correta. 
 
(A) O desempenho brasileiro, historicamente, tem sido bastante razoável. No ranking geral do Pisa, comparado aos demais 

países participantes, o Brasil tem se mantido entre os 50% mais bem colocados. 
(B) Diferentemente do que ocorria anos atrás, o desempenho dos estudantes brasileiros na prova de leitura, em 2009, superou 

o de todos os países latino-americanos, resultado que pode ser considerado reflexo do bom momento econômico que o país 
vive. 

(C) Boa parte das críticas que se fazem ao Pisa fundamenta-se no fato de que, por trazer questões exclusivamente objetivas, a 
prova avalia mecanicamente e não permite ao aluno o exercício da escrita. 

(D) Realizada anualmente, a prova do Pisa versa sobre o conteúdo trabalhado no ensino fundamental por todas as disciplinas.  
(E) Finlândia e Coreia do Sul são países que vêm apresentando um desempenho excepcional no ranking do Pisa, resultado das 

verdadeiras revoluções educacionais que fizeram nos anos 60 e 70 do século passado. Não obstante as diferenças culturais 
entre esses países, a valorização dos professores é consenso entre eles. 

________________________________________________________________________________________________________  
 
QUESTÃO 13_____________________________________ 
 

(6/5/2012) O candidato socialista François Hollande 
venceu as eleições presidenciais da França neste domingo, 
derrotando o presidente Nicolas Sarkozy por uma clara 
margem, de acordo com as projeções das pesquisas de 
opinião. Os institutos de pesquisa previam que Hollande 
venceria com 51,8 e 52 porcento dos votos, contra  
48 e 48,2 porcento dos votos de Sarkozy. Hollande, que 
liderava as pesquisas há meses, se tornará o primeiro 
presidente socialista da França desde que François 
Mitterrand deixou o cargo, em 1995. 
 

Internet: <http://extra.globo.com>. Acesso em 6/5/2012. 
 
Um aspecto de grande relevância nas eleições recentemente 
ocorridas na França e que causou certa apreensão nos 
círculos internacionais foi a 
 
(A) votação surpreendente obtida pelo candidato da 

extrema esquerda, Jean-Luc Mélenchon, que quase 
superou os números de Sarkozy, quando se supunha 
que, após o fim da União Soviética, o comunismo 
estivesse sepultado na Europa. 

(B) aliança entre dois rivais históricos, o Partido Socialista 
e a Frente Nacional, que fizeram concessões mútuas 
com o objetivo de derrotar Sarkozy. 

(C) reduzida presença dos eleitores nas votações de 2012, 
o que denota o pouco interesse dos franceses pelos 
rumos políticos do país, que vem passando 
relativamente incólume pela crise que devasta algumas 
economias do continente europeu. 

(D) expressiva votação da candidata da Frente Nacional, 
Marine Le Pen, que adota um discurso virulento em 
relação aos imigrantes, defende ideias como “a França 
para os franceses” e “identidade nacional francesa”, 
além de fazer pesadas críticas ao multiculturalismo que 
caracteriza o país. 

(E) afirmação de François Hollande de que manterá as 
linhas gerais da política externa levada a efeito pelo 
ex-presidente Sarkozy, o que significa que haverá 
afastamento diplomático em relação aos Estados 
Unidos e à Alemanha e certa aproximação com o que 
defendem os antigos opositores, China e Rússia. 

QUESTÃO 14 ____________________________________  
 

(3/5/2012) A sinalização de que a taxa básica de juros 
(Selic) no Brasil continuará na trajetória de queda é positiva e 
poderá incentivar os investimentos e a expansão da indústria 
brasileira. A avaliação é de Fernando Queiroz, CEO do 
frigorífico Minerva, que participa nesta quinta-feira (3) do 
Prêmio Jovens Lideranças, promovido em parceria com o 
jornal O Estado de S. Paulo. Segundo o executivo, se 
houver uma nova queda nos juros, os efeitos na indústria 
devem ser sentidos em curto prazo. 
 

Internet: <www.istoedinheiro.com.br> (com 
adaptações). Acesso em 6/5/2012. 

 
Com relação ao assunto abordado no texto, é correto  
afirmar que 
 
(A) a queda das taxas de juros vai ao encontro do que 

defende o Ministério da Fazenda, que vem trabalhando 
também pela valorização do real perante o dólar, com 
o intuito de aumentar o volume das exportações e 
melhorar o saldo da balança comercial. 

(B) a queda das taxas de juros é uma antiga reivindicação 
de diversos setores da economia nacional, já que tal 
medida reduz o custo da captação do dinheiro, 
estimulando o investimento produtivo e o consumo. 

(C) questões relacionadas a emprego e renda 
independem, como o próprio texto permite inferir, das 
variações da taxa básica de juros, a Selic.  

(D) a elevada lucratividade do setor bancário brasileiro tem 
favorecido a solidez das instituições nacionais, que se 
mantêm à margem dos processos de fusões e de 
globalização do capital. 

(E) simultaneamente à queda da Selic, caíram também as 
taxas de juros dos bancos sob controle estatal, apesar 
da oposição da Presidência da República, que teme 
um efeito cascata dessas reduções sobre o programa 
de controle da inflação. 
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QUESTÃO 15_____________________________________ 
 

(4/1/2012) O governo do Amapá tirou do papel projeto 
de incentivo fiscal para operadoras de telefonia construírem 
redes de fibra ótica e instalarem conexão com a Internet por 
banda larga. Serão reservados cerca de R$ 12,5 milhões por 
ano para isenção do imposto sobre circulação de 
mercadorias e serviços (ICMS) para empresas prestadoras 
de serviço de Internet de alta velocidade. 

O Plano Estadual de Banda Larga do Estado, 
conhecido como Programa Amapá Conectado, foi decretado 
no fim de 2011 e beneficiará 14 dos 16 municípios do estado, 
assim que a operadora Oi terminar de construir uma rede de 
400 quilômetros de fibra ótica a partir da fronteira com a 
Guiana Francesa. 
 

Internet: <http://g1.globo.com>. Acesso em 6/5/2012. 

 
Acerca do assunto abordado no texto e de temas correlatos, 
assinale a alternativa correta. 
 
(A) Além do Amapá, outros cinco estados da Amazônia 

não possuem infraestrutura de fibra ótica, o que 
acarreta um processo de exclusão digital regional. 

(B) Já em pleno funcionamento nos dois municípios mais 
populosos — Macapá e Santana —, o programa 
Amapá Conectado vem permitindo significativa 
melhoria dos fluxos de informações públicas e privadas 
estaduais. 

(C) A proximidade com a Guiana Francesa facilita a 
instalação do sistema de fibra ótica no Amapá, já que o 
departamento ultramarino francês utiliza esse sistema 
na Estação Espacial Internacional. 

(D) Tentativas infrutíferas, feitas por governos anteriores, 
de instalação de Internet banda larga por fibra ótica no 
Amapá esbarraram sempre na recusa das operadoras 
em disponibilizar essa estrutura, em função da 
reduzida população do estado. 

(E) O baixo custo da assinatura mensal de Internet no 
Amapá, via satélite ou por rádio, tanto para usuários 
privados quanto para o governo estadual, justifica o 
pouco interesse na instalação da estrutura de fibra 
ótica e na Internet banda larga. 

 
 
QUESTÃO 16_____________________________________ 
 
As tendências pedagógicas costumam ser agrupadas de 
diversas maneiras. Luckesi classifica-as em dois grupos: 
tendências liberais e tendências progressistas. Com base 
nessa classificação, é correto afirmar que 
 
(A) as tendências liberais são assim denominadas por 

terem o aluno como centro do processo pedagógico. 
(B) se despreza o conteúdo, nas tendências progressistas, 

em detrimento da crítica social. 
(C) a tendência tradicional não pode ser considerada 

liberal porque fundamenta o trabalho na transmissão 
do conhecimento. 

(D) a tendência libertadora e a libertária são as principais 
referências das tendências liberais. 

(E) a tendência tecnicista, marcante no Brasil na década 
de 70 do século XX, é uma das tendências liberais. 

QUESTÃO 17 ____________________________________  
 
A avaliação escolar deve ser discutida e repensada por todos 
da escola. As concepções de avaliação são fundamentais na 
elaboração e na aplicação de instrumentos. Acerca desse 
assunto, assinale a alternativa correta. 
 
(A) Em uma perspectiva formativa de avaliação, a prova 

não pode ser utilizada porque é um instrumento 
classificatório. 

(B) O registro reflexivo é uma das possibilidades de 
avaliação somativa, uma vez que nessa concepção 
privilegia-se o processo. 

(C) Em uma visão somativa, ignoram-se os aspectos 
qualitativos, por isso a prova é o único instrumento 
válido de avaliação. 

(D) Na concepção formativa de avaliação, os aspectos 
qualitativos sobrepõem-se aos quantitativos, e os 
resultados devem ser considerados ao longo do 
processo. 

(E) Na concepção formativa, não há necessidade de 
instrumentos formais, uma vez que o desenvolvimento 
é processual e deve ser observado cotidianamente. 

 
 
QUESTÃO 18 ____________________________________  
 
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional  
n.º 9.394/1996, depois de ser alterada em seu artigo 26-A, 
torna obrigatório o estudo da história e o da cultura  
afro-brasileira e indígena. Assinale a alternativa correta a 
respeito desse tema. 
 
(A) A temática etnicorracial deve ser trabalhada no último 

bimestre do ano letivo para coincidir com o dia da 
consciência negra.  

(B) Os conteúdos referentes à cultura afro-brasileira e à 
indígena devem ser abordados por todos os 
professores em suas disciplinas e em especial nas 
áreas de história, arte e literatura. 

(C) Os conteúdos acerca da temática etnicorracial, devido 
à complexidade, devem ser abordados em uma 
disciplina criada especialmente para essa finalidade. 

(D) O tema história e cultura afro-brasileira e indígena, por 
ser obrigatório, deve ser trabalhado por professores 
especialistas ou capacitados na área. 

(E) Cabe somente aos professores de história, português e 
arte a responsabilidade de trabalhar as questões 
etnicorraciais, porque nessas disciplinas o tema pode 
ser abordado em profundidade. 

 
 
QUESTÃO 19 ____________________________________  
 
O papel da escola na sociedade atual vai além da 
transmissão de conteúdos. Cabe à escola formar cidadãos e 
profissionalizá-los. Nesse sentido, a educação brasileira, 
conforme a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
n.º 9.394/1996, está pautada em alguns princípios, tais  
como a 
 
(A) liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a 

cultura, o pensamento, a arte e o saber. 
(B) valorização da experiência extraescolar que se 

relaciona ao currículo estabelecido pela escola. 
(C) vinculação, apenas no ensino médio, entre a educação 

escolar, o trabalho e as práticas sociais. 
(D) garantia de padrão de qualidade para a resolução dos 

exames nacionais. 
(E) garantia de acesso à escola e de igualdade de 

condições para que os alunos qualificados nela 
permaneçam. 
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QUESTÃO 20_____________________________________ 
 
Planejar pode ser conceituado como processo de 
racionalização, organização e coordenação da ação docente. 
É o momento de articular escola e prática social. Acerca 
dessa temática, é correto afirmar que o(s) 
 
(A) plano de aula, primeiro nível de planejamento escolar, 

deve ser elaborado independentemente dos outros 
planos da escola para garantir a autonomia do 
professor. 

(B) planos de aula e planos de ensino, de 
responsabilidade primeira do professor, devem ser 
articulados ao projeto político-pedagógico da escola 
para garantir unidade e coerência do trabalho docente.  

(C) projeto político-pedagógico pode ser considerado o 
primeiro nível de planejamento da escola e deve ser 
independente de todos os outros.  

(D) planejamento diário é desnecessário na elaboração do 
plano de ensino — entendido este como lista de 
conteúdos bimestrais — pois esse plano tem a visão 
de toda a disciplina. 

(E) plano de ensino deve ser elaborado pela coordenação 
da escola e, em seguida, repassado aos professores 
para garantir unidade nas diversas áreas. 

 
 
QUESTÃO 21_____________________________________ 
 
Para José Carlos Libâneo, a didática trata de objetivos, 
condições e meios de realização do processo de ensino e faz 
a ligação entre meios pedagógico-didáticos e objetivos 
sociopolíticos, por isso é uma disciplina fundamental na 
formação do professor. A respeito das concepções de 
didática e da formação de docentes, assinale a alternativa 
correta. 
 
(A) Em uma perspectiva tradicional de didática, o conteúdo 

é o foco do processo pedagógico e ao professor cabe 
sua transmissão.  

(B) Em uma concepção tecnicista de didática, a 
aprendizagem deve ser significativa, por isso os 
conteúdos devem ser trabalhados de forma 
contextualizada. 

(C) A didática ocupa papel central na formação de 
professores, na tendência pedagógica libertadora, pois 
o foco é a aprendizagem de métodos e técnicas. 

(D) Em uma visão crítica, cabe à didática ensinar ao 
professor de que modo transmitir os conteúdos e 
manter a disciplina na sala de aula. 

(E) Na visão da tendência escolanovista, a didática visava 
à compreensão do papel social da escola e de sua 
contribuição na formação dos alunos. 

QUESTÃO 22 ____________________________________  
 
Os processos de desenvolvimento e aprendizagem podem 
ser compreendidos de diversas maneiras. Uma delas é a 
classificação de abordagem: inatista, ambientalista e 
interacionista. No que se refere a essas abordagens, é 
correto afirmar que 
 
(A) o indivíduo, na visão inatista, é considerado uma folha 

em branco em que serão inseridas as experiências. 
(B) todo o potencial de aprendizagem, na abordagem 

ambientalista, já nasce com o indivíduo, cabe à escola 
apenas desenvolvê-lo. 

(C) os aspectos biológicos e ambientais, em uma 
perspectiva interacionista, relacionam-se nos 
processos de desenvolvimento e aprendizagem. 

(D) o que é inato, na abordagem inatista, deve ser 
desconsiderado e renovado pela escola. 

(E) o social, na visão interacionista, é mais importante que 
o biológico para determinar o desenvolvimento. 

 
 
QUESTÃO 23 ____________________________________  
 
Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) constituem um 
referencial de qualidade para a educação em todo o país, 
cuja função é subsidiar a prática docente. Quanto aos PCNs, 
assinale a alternativa correta. 
 
(A) Nos PCNs, busca-se a autonomia do professor em 

detrimento da autonomia do aluno, por isso a 
orientação metodológica é pautada na memorização 
compreensiva. 

(B) A avaliação da aprendizagem é planejada de forma 
pontual, privilegiando os aspectos quantitativos sobre 
os qualitativos. 

(C) Por ser um documento nacional e genérico, os PCNs 
não tratam de questões como organização do espaço 
escolar. 

(D) Os temas transversais não são novas áreas de 
conhecimentos, mas um conjunto de temas 
transversalizados que aparecem em todas as 
disciplinas. 

(E) A concepção de aprendizagem presente nos PCNs 
privilegia o estudo por meio da decodificação e da 
memorização. 

 
 
QUESTÃO 24 ____________________________________  
 
O professor exerce uma atividade profissional de natureza 
pública, que tem dimensão coletiva e pessoal e implica, 
simultaneamente, autonomia e responsabilidade. O papel 
docente vai além da transmissão de conteúdos. Acerca 
desse assunto, assinale a alternativa correta. 
 
(A) A atividade profissional do professor é essencialmente 

técnica e intelectual, por isso o ensino deve ser neutro 
e as subjetividades descartadas. 

(B) A atuação principal desse profissional é a docência, 
mas ele pode participar de outras esferas da instituição 
escolar, desde que o diretor concorde. 

(C) O desenvolvimento profissional permanente é 
necessidade intrínseca da atuação e, por isso, um 
direito de todos os professores.  

(D) O trabalho do professor visa ao desenvolvimento dos 
alunos como pessoas, priorizando a transmissão de 
conhecimentos e a inserção dos discentes no mercado 
de trabalho.  

(E) O desenvolvimento de competências profissionais 
exige metodologias pautadas na racionalidade técnica, 
que privilegia a prática ou o ativismo. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 25_____________________________________ 
 

O embate entre Malthus e Condorcet, ocorrido no final 
do século XVIII, deu-se em um cenário no qual prevaleciam 
altas taxas de mortalidade e de fecundidade. Segundo 
Condorcet, essas altas taxas eram frutos da ignorância, do 
fatalismo e do preconceito e poderiam ser reduzidas com a 
aplicação das luzes da inteligência, da razão e do progresso 
material da sociedade. Para Malthus, contudo, as altas taxas 
de mortalidade e de fecundidade eram elementos de uma 
sina inevitável, fora do alcance da intervenção humana. A 
espécie humana não poderia, por simples esforços racionais, 
reduzir essas taxas e escapar da fome e da pobreza. A 
natureza avara e a população prolífera condenariam a 
humanidade a sofrer indefinidamente neste mundo cheio de 
vícios e maculado pelo pecado. 
 

Internet: <www.ence.sistemas.ibge.gov.br> (com adaptações). 
 
Considerando o fragmento de texto, assinale a alternativa 
correta. 
 
(A) Se as projeções de Malthus a respeito do crescimento 

demográfico estivessem corretas, a população mundial 
seria inferior aos sete bilhões de habitantes atuais. 

(B) Desde o censo de 1940 até 2010, a população 
brasileira mais que quadruplicou, aproximando-se 
atualmente dos 200 milhões de habitantes, crescendo 
em proporção geométrica, como previra Malthus.  

(C) As ideias de Condorcet reforçam, de certo modo, os 
fundamentos da teoria neomalthusiana, que ganhou 
força após a segunda guerra mundial. 

(D) Malthus, diferentemente de Condorcet, encarava 
positivamente as doenças e as epidemias, 
considerando-as como obstáculos necessários para 
prevenir um crescimento populacional explosivo.  

(E) China e Índia, países com a maior população absoluta 
do planeta, contribuem para confirmar as previsões 
cataclísmicas de Malthus; ao mesmo tempo, fragilizam 
o argumento de Condorcet. 

 
QUESTÃO 26_____________________________________ 
 

(26/4/2012) O ministro de Relações Exteriores da 
Argentina, Héctor Timerman, acusou, nesta quinta-feira (26), 
a União Europeia (UE) de querer “quebrar” o Mercado 
Comum do Sul (Mercosul), após a ideia espanhola de que a 
UE continue negociando um acordo comercial com o bloco  
sul-americano, sem a Argentina. 
 

Internet: <http://noticias.terra.com.br> (com adaptações). 
 
A respeito do Mercado Comum do Sul, é correto afirmar que 
 
(A) assinado quando os membros fundadores ainda viviam 

sob regimes ditatoriais, o Mercosul teve papel 
fundamental no processo de democratização nos 
países membros. 

(B) as dificuldades que vêm retardando a implementação 
da tarifa externa comum (TEC), no âmbito do Mercosul, 
ficam evidentes quando se analisa a débil evolução do 
comércio bilateral Brasil-Argentina desde a criação do 
bloco. 

(C) a estrutura institucional do Mercosul foi estabelecida 
pelo Tratado de Assunção, que também dotou o bloco 
de personalidade jurídica internacional. 

(D) apenas dois países latino-americanos, além dos quatro 
fundadores, integram o Mercosul como membros 
associados. 

(E) o Mercosul caracteriza-se por ser um bloco que prega 
o regionalismo aberto, o que significa dizer que tem por 
objetivo não apenas o comércio intrabloco, mas 
também o estímulo à troca com terceiros países. 

QUESTÃO 27 ____________________________________  
 

Imagem representativa da natureza visível, o mapa é 
a construção mais lógica e rigorosa do mundo das imagens. 
Há, contudo, quem pense que ele é obra apenas de 
especialistas e de acesso restrito a poucas pessoas. Por 
isso, ao longo da história, ele tem sido objeto de usos dos 
mais diversos, sobretudo, no campo político e militar. Não é, 
portanto, de estranhar que o mapa também sirva para fazer a 
guerra. 
 

Antônio Teixeira Neto. Cartografia, território e poder: dimensão 
técnica e política na utilização de mapas. Internet: 

<www.revistas.ufg.br> (com adaptações). 
 
A respeito do tema apresentado no texto e de outros 
conhecimentos a ele relacionados, assinale a alternativa 
correta. 
 
(A) Uma escala de 1 : 2.000.000 é menor que uma escala 

de 1 : 50.000.000.  
(B) O uso político e militar dos mapas, segundo Antônio 

Teixeira Neto, inviabiliza sua utilização com a 
finalidade de promover a paz. 

(C) Supondo-se que Macapá e Belém estejam separadas, 
em linha reta, por 330 quilômetros, a distância entre as 
duas capitais, em um mapa elaborado na escala de 
1 : 2.500.000, será de 132 mm. 

(D) A dimensão técnica, presente na construção dos 
mapas, facilita e estimula a sua leitura pela população 
em geral; aspecto que contraria a opinião do autor do 
texto, que caracteriza o mapa como sendo uma obra 
“de acesso restrito a poucas pessoas”. 

(E) Mapas são textos escritos, em linguagem cartográfica, 
a respeito de determinada região; desse modo, 
retratam fielmente a região representada, sem que 
ocorram discrepâncias de forma ou de área entre o que 
mostram e a superfície real. 

 
 
QUESTÃO 28 ____________________________________  
 

Hoje, Obama não poderia fazer um discurso sobre 
uma nova ordem mundial. Antes, ele teria de negociar com 
seus pares em Bruxelas e Pequim. No que se refere à 
democracia, um novo termo entrou em nosso vocabulário, o 
capitalismo de estado autoritário, destacando as opções não 
ocidentais que todo estado tem hoje à sua escolha. Ninguém 
fala mais do consenso de Washington, mas sim em consenso 
de Pequim, consenso de Mumbai e até em alguma coisa 
meio jocosa chamada consenso de Canuck, que estão 
disputando os corações e as mentes das elites globais. 
 

Parag Khanna. A nova ordem mundial tem outra cara. 
Internet: <www.itamaraty.gov.br> (com adaptações). 

 
O texto reporta-se, mesmo que indiretamente, à(ao) 
 
(A) bipolaridade típica da guerra fria. 
(B) característica unipolar do mundo, surgida a partir do 

fim da União Soviética, em 1991. 
(C) predomínio de políticas neoliberais na América Latina, 

em especial na primeira década do século atual. 
(D) fortalecimento de novos atores globais como a Índia, a 

União Europeia e a China, que hoje compartilham a 
influência dos Estados Unidos no mundo.  

(E) dificuldade de construção de um acordo de paz no 
Oriente Médio, motivado pela fragilidade da liderança 
norte-americana no mundo após a guerra fria. 
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QUESTÃO 29_____________________________________ 
 

Afinal, aos desempregados deve-se oferecer terra ou 
emprego? O desemprego pode até ser uma medida da 
reforma agrária, mas certamente é a pior delas. O emprego 
agrícola é sazonal. No raciocínio idílico, qualquer um pode ter 
sua vaquinha, plantar sua horta e ser feliz. Mas, na realidade, 
não é fácil ser agricultor e viver do negócio rural. Supor que 
se resolva o drama do desemprego rural por meio dos 
assentamentos significa subverter o raciocínio lógico. O 
seguro-desemprego, estendido ao campo, seria mais 
benéfico. 
 

Francisco Graziano Neto. Contra a demagogia agrária. 
In: O Estado de S. Paulo, 9/5/1998 (com adaptações). 

 
A respeito da temática abordada no texto, é correto  
afirmar que 
 
(A) o pensamento do autor identifica-se com as ideias 

defendidas pelo movimento dos trabalhadores rurais 
sem-terra (MST). 

(B) o texto defende a ideia de que os pequenos 
proprietários rurais participam de forma efetiva e 
beneficiam-se amplamente dos fluxos agrícolas 
globais. 

(C) a sazonalidade do emprego no campo, citada no texto, 
está diretamente relacionada à modernização vivida 
pela agricultura brasileira. 

(D) as opiniões do autor convergem para o mesmo ponto 
defendido, nas décadas de 50 e 60 do século XX, pelo 
deputado Francisco Julião. 

(E) o autor acusa de sonhadores aqueles que creem que a 
distribuição de terras, pura e simples, vá resolver os 
problemas enfrentados pelos mais pobres nas zonas 
rurais brasileiras. 

 
 
QUESTÃO 30_____________________________________ 
 
Desde o surgimento das primeiras fábricas, a economia 
industrial desenvolveu-se em ciclos longos, que apresentam 
uma fase inicial de rápido crescimento e acumulação de 
capitais, atravessam uma fase de estabilização e, em 
seguida, entram em uma fase descendente, caracterizada 
pela redução do crescimento e dos lucros empresariais. De 
acordo com o economista austríaco Joseph Schumpeter, 
quando um conjunto de novas tecnologias encontra 
aplicações produtivas, as tecnologias tradicionais são 
destruídas, ou seja, deixam de inovar e acabam sendo 
abandonadas, substituídas por outras. O fator que 
movimenta esses ciclos foi chamado, por Schumpeter, de 
 
(A) globalização. 
(B) destruição criadora. 
(C) ciência e tecnologia (C&T). 
(D) inovação industrial. 
(E) pesquisa e desenvolvimento (P&D). 

QUESTÃO 31 ____________________________________  
 

 
 

A urbanização da sociedade brasileira tem 
constituído, sem dúvida, um caminho para a modernização, 
mas, ao mesmo tempo, vem contrariando aqueles que 
esperavam ver, nesse processo, a superação do Brasil 
arcaico, vinculado à hegemonia da economia 
agroexportadora. O processo de urbanização recria o atraso 
a partir de novas formas, como contraponto à dinâmica de 
modernização. As características do Brasil urbano impõem 
tarefas desafiadoras, e os arquitetos e planejadores urbanos 
não têm conhecimento acumulado nem experiência para lidar 
com elas.  

Ermínia Maricato. Unicamp. 

 
Acerca da figura e do assunto apresentado no texto, assinale 
a alternativa correta. 
 
(A) Figura e texto inserem-se na análise do mesmo 

tema — a urbanização — que vem a ser o crescimento 
absoluto da população das cidades. 

(B) Em caráter global, níveis de urbanização baixos 
significam, automaticamente, pequena população 
urbana. 

(C) A figura permite inferir o intenso processo de 
verticalização urbana que o Brasil passou a 
experimentar, a partir de 1930, quando deixou de ser 
uma economia agroexportadora. 

(D) Em alguns países, a macrocefalia urbana tem gerado, 
contrariamente às dificuldades que o texto menciona, 
possibilidades de solução dos problemas nas grandes 
cidades do mundo. 

(E) Diferentemente de países como Estados Unidos e 
Inglaterra, cujas populações urbanas já se 
estabilizaram há décadas, em diversas regiões da 
América Latina e da África o processo de urbanização 
continua, alimentado por um ainda intenso êxodo rural. 
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QUESTÃO 32_____________________________________ 

 

Somente a partir de meados da década de 60 do 

século XX, a agricultura brasileira inicia o processo de 

modernização, com a chamada revolução verde. Emergem, 

nessa década, com o processo de modernização da 

agricultura, novos objetivos e formas de exploração agrícola, 

originando transformações tanto na pecuária, quanto na 

agricultura. Como consequências do processo, são 

apontados, além da acirrada concorrência no que diz 

respeito à produção, os efeitos sociais e econômicos sofridos 

pela população envolvida com atividades rurais. 

 
Rosane Balsan. Impactos decorrentes da modernização 

da agricultura brasileira. In: Campo-território: revista 
de geografia agrária. FURG – RS, 

ago./2006 (com adaptações). 

 

Acerca das informações apresentadas no fragmento e de 

outros temas correlatos, assinale a alternativa correta. 

 

(A) Na década de 60 do século XX, as transformações a 

que o texto alude impulsionaram a agropecuária do 

estado do Amapá, que passou a viver período de 

intensa modernização, comparável ao que ocorria no 

centro-sul do país. 

(B) A modernidade que se percebe na mecanização das 

atividades agrícolas e nas novas biotecnologias 

agropecuárias resulta dos progressos das pesquisas 

impulsionadas pela chamada revolução verde. 

(C) As transformações a que o texto reporta modernizaram 

profundamente as relações de trabalho e a estrutura 

fundiária no país, a exemplo do que ocorreu em países 

como os Estados Unidos, com o Homestead Act, e no 

Japão, após a segunda guerra. 

(D) Considerando que, na década de 50 do século XX, o 

setor agropecuário contribuía com um quarto do PIB 

nacional e, no início do século XXI, com apenas 10%, é 

correto dizer que a importância desse setor, 

atualmente, é irrelevante.  

(E) Entre as cadeias produtivas agrícolas instaladas no 

Brasil, a da laranja é a única cuja produção é 

destinada, em sua maioria, ao mercado interno.  

QUESTÃO 33 ____________________________________  
 

 

 

Considerando o processo histórico de ocupação e 

transformação do território pela sociedade, que nos levou ao 

atual estágio do meio técnico-científico-informacional, o 

geógrafo Milton Santos e sua equipe propuseram uma outra 

regionalização para o território brasileiro. Dessa forma, Milton 

Santos e sua equipe de pesquisa estabeleceram uma divisão 

regional em quatro Brasis. 

 
Elian A. Lucci; Anselmo L. Branco e Cláudio Mendonça. 

Território e sociedade no mundo globalizado. 
São Paulo: Saraiva, 2010 (com adaptações). 

 

Os quatro Brasis a que se refere o texto são mostrados no 

mapa, numerados de 1 a 4. Assinale a alternativa que 

apresenta corretamente, seguindo a ordem numérica 

crescente, os nomes que os identificam. 

 

(A) Região Norte, Região Nordeste, Centro-sul, 

Centro-Oeste 

(B) Amazônia, Nordeste, Região Concentrada, 

Centro-Oeste 

(C) Amazônia, Nordeste, Leste, Centro-Oeste 

(D) Brasil do futuro, Brasil do passado, Brasil do presente, 

Brasil do agronegócio 

(E) Amazônia Legal, Polígono das Secas, Centro 

Industrial, Brasil Central 
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QUESTÃO 34_____________________________________ 
 
Clarice Cassab, doutora em geografia humana pela 
Universidade Federal Fluminense (UFF), em artigo intitulado 
Reflexões sobre o ensino de geografia, publicado pela 
Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), aborda a 
evolução da prática do ensino de geografia no Brasil. Cita o 
seguinte trecho do livro Geografia regional do Brasil 
(Companhia Editora Nacional, p. 10), de autoria do geógrafo 
Delgado de Carvalho, publicado em 1943.  
 
“Mais do que em qualquer parte do programa, será na 
geografia regional do Brasil que o mestre encontrará as 
situações mais sugestivas para a imaginação dos jovens e 
mais empolgantes para o seu coração. É um grande serviço 
de patriotismo e de fé que o Brasil espera dos seus 
professores de geografia: é tão belo e tão nobre o que Ele 
espera de nós!” 
 
A respeito dessa questão, é correto afirmar que o ensino da 
geografia, no contexto da publicação da obra de Carvalho, 
 
(A) tinha o ufanismo como uma de suas características 

centrais, situação que perduraria até a década 
de 70 do século XX. 

(B) buscava um ensino revolucionário e crítico, que 
contribuísse para retirar o país do atraso em que se 
encontrava. 

(C) limitava-se a descrever as paisagens, sem qualquer 
envolvimento político, mantendo-se desvinculado dos 
interesses do poder. 

(D) passou ao largo do processo de modernização que o 
país vivia, limitando-se a defender um modelo utópico 
de desenvolvimento em que o rural predominasse 
sobre o urbano. 

(E) pregava o engajamento político dos alunos com as 
ideias comunistas, em um momento no qual o mundo 
já vivia o conflito da bipolaridade capitalismo versus 
socialismo. 

 
QUESTÃO 35_____________________________________ 
 

Com o advento da aviação, desenvolveram-se 
câmaras especiais para a fotografia aérea, substituindo 
quase que inteiramente a fotogrametria terrestre, a qual ficou 
restrita apenas a algumas regiões. Quando são utilizadas 
fotografias aéreas, tem-se a aerofotogrametria, que é 
definida como a ciência da elaboração de cartas mediante 
fotografias aéreas tomadas com câmaras aerotransportadas 
(eixo ótico posicionado na vertical), utilizando-se aparelhos e 
métodos estereoscópicos. 
 

Internet: <www.ibge.gov.br> (com adaptações). 
 
Com relação à aerofotogrametria, é correto afirmar que 
 
(A) as fotografias aéreas podem ser obtidas com o uso de 

diversas escalas; a utilização posterior da fotografia é 
que determinará qual será a escala adequada. 

(B) para fotografias aéreas destinadas a cadastros 
urbanos, quando os voos são mais baixos, uma escala 
de 1 : 50.000.000 seria muito apropriada.  

(C) voos destinados à obtenção de fotografias não se 
inserem no âmbito de interesses do estado, razão pela 
qual podem ser executados sem autorização 
governamental. 

(D) as atuais tecnologias em aerofotogrametria permitem 
que sejam descartadas as influências na qualidade das 
imagens de fatores como variação da topografia do 
terreno, alterações na altitude de voo da aeronave e 
curvatura da Terra. 

(E) a aerofotogrametria não pode contribuir para estudos 
relacionados a desastres ambientais, definições de 
limites de propriedades e análises hidrológicas.  

QUESTÃO 36 ____________________________________  
 

 
 
Com relação à questão apresentada na figura e a temas 
correlatos, assinale a alternativa correta. 
 
(A) O vazamento em Fukushima decorreu, basicamente, 

da conjunção de dois fatores: uso de técnicas de 
segurança obsoletas e displicência dos trabalhadores 
da usina. 

(B) Mesmo com o acidente em Fukushima, o Brasil vem 
mantendo, a pleno vapor, as obras nas duas usinas 
nucleares que estão sendo construídas no Nordeste. 

(C) No Brasil, um dos argumentos favoráveis ao uso de 
energia nuclear é que a emissão de gases de efeito 
estufa diminuirá, caso essa modalidade seja 
incorporada mais efetivamente à matriz energética 
nacional.  

(D) As usinas nucleares brasileiras, situadas em Angra dos 
Reis, foram construídas com suporte econômico e 
tecnológico dos Estados Unidos, que apoiam, também, 
programas nucleares semelhantes no Irã e no 
Paquistão. 

(E) A radioatividade, largamente empregada nos países 
ricos, tem seu uso limitado a duas áreas: produção de 
armas nucleares e geração de eletricidade. 

 
 
QUESTÃO 37 ____________________________________  
 

A tese de doutorado de Jurandyr Ross é um 
importante marco, pois abre real possibilidade da 
incorporação de uma nova forma de interpretação da gênese 
do relevo brasileiro, que evoluirá para a publicação de 
trabalhos paradigmáticos acerca da classificação do relevo 
brasileiro. 
 

Internet: <http://cascavel.ufsm.br> (com adaptações). 
 
Quanto à classificação do relevo apresentada no texto e a 
temas correlatos, assinale a alternativa correta. 
 
(A) Jurandyr Ross inovou ao classificar o relevo brasileiro 

em três grandes compartimentos: as serras, as 
planícies e as depressões. 

(B) Processos erosivos predominam em áreas de 
planícies, em especial nas planícies de inundação, 
como é o caso do pantanal matogrossense. 

(C) Os climas desempenham papel importante na 
modelagem do relevo. Fatores a eles relacionados, 
como as águas correntes, o intemperismo e os ventos 
agem sobre as massas rochosas, erodindo-as 
desigualmente e esculpindo as silhuetas da paisagem. 

(D) Nas depressões brasileiras, as superfícies 
apresentam-se suavemente inclinadas e muito 
aplainadas. Situando-se em cotas altimétricas sempre 
superiores a 500 metros, predominam no Brasil central. 

(E) No Brasil, os relevos serranos surgem em formações 
descontinuadas no norte do país e em regiões 
litorâneas, alongando-se no sentido norte-sul. A 
intensa ação erosiva gerou, nessas áreas, altitudes 
sempre inferiores a três mil metros. 
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QUESTÃO 38_____________________________________ 

 

Hoje estamos vivendo o paradigma da sociedade 

nacional, dando passagem à sociedade global. O conceito de 

sociedade nacional nasceu com a Revolução Francesa e 

com a hegemonia da burguesia. A sociedade global é uma 

sociedade nova, com novas relações, processos e estruturas 

engendrando uma geografia sistemática de redes, fluxos, 

objetos e ações. E um conceito novo está surgindo, o da 

desterritorialização das coisas, das ideias, dos indivíduos. 

Mas a globalização é um processo primordialmente 

econômico e tem, em seu bojo, o capitalismo, modo de 

produção baseado no capital, na mais-valia. São formas 

subalternas do capitalismo e momentos de globalização: o 

mercantilismo, o colonialismo, o imperialismo e a própria 

globalização como a entendemos hoje. 

 
Márcio Balbino Cavalcante. Globalização a olho nu: 

inquietações geográficas. In: Saber Acadêmico, 
dez./2007 (com adaptações). 

 

Considerando o texto como referência inicial ao tema 

globalização, assinale a alternativa correta. 

 

(A) Como o próprio texto permite inferir, a globalização 

eliminou as noções de fronteira e de território nacional, 

fato confirmado pelo uso da expressão 

desterritorialização. 

(B) Segundo o autor, o processo que gerou a globalização, 

como é entendida hoje, iniciou-se há menos de três 

séculos. 

(C) A circulação de capitais e tecnologias, que se tornam 

mais intensas a cada momento, provoca uma retração 

nos padrões de desigualdade entre os países centrais 

e os estados da periferia global. 

(D) No âmbito do trabalho, as empresas globais 

desempenham significativo papel na ampliação do 

emprego formal e na redução da população 

economicamente ativa empregada no setor terciário da 

economia. 

(E) A globalização, em especial após os grandes 

processos de inovação nas áreas de comunicações e 

de transportes das últimas décadas, subverteu as 

noções de tempo e de espaço. 

QUESTÃO 39 ____________________________________  

 

A oportunidade para colocar em prática as ideias 

neoliberais surge na década de 70 e no início da década de 

80 do século XX, com o acirramento do sentimento 

anticomunista, provocado pela segunda guerra fria, que 

eclodiu com a intervenção soviética no Afeganistão e com a 

vitória de candidatos conservadores na Europa e nos 

Estados Unidos. A vitória de Margaret Thatcher na Inglaterra, 

em 1979, assegurou para esse país o pioneirismo na Europa 

na efetivação da receita neoliberal. Foi o primeiro país do 

centro do capitalismo a se empenhar na concretização do 

neoliberalismo. 

 
Édio João Mariani. A trajetória de implantação do neoliberalismo. 

Internet: <www.urutagua.uem.br> (com adaptações).  

 

Quanto ao papel do neoliberalismo no espaço da América 

Latina, é correto afirmar que 

 

(A) quando Thatcher dava início ao pioneirismo inglês na 

adoção de políticas neoliberais no mundo rico, na 

América Latina, o Chile já adotava aquele modelo, a 

partir da ascensão de Salvador Allende, em 1973. 

(B) o Fórum Social Mundial é um espaço de crítica às 

políticas neoliberais, prestigiado por diversos 

governantes latino-americanos. Opõe-se a grande 

parte dos objetivos e métodos das grandes 

corporações e dos países centrais. 

(C) reforma agrária, estatização de empresas deficitárias e 

ampliação do papel social do estado são bandeiras do 

modelo neoliberal. 

(D) seguindo o padrão europeu dos anos de 1950 a 1970, 

diversos governos latino-americanos adotaram, após 

estímulos econômicos dos Estados Unidos, políticas 

sociais que implantaram o modelo conhecido como 

Welfare State em seus respectivos países. 

(E) políticas neoliberais produziram, nos anos de 1990, a 

privatização de empresas que estiveram à frente do 

esforço industrial da era Vargas, como a Companhia 

Siderúrgica Nacional, a Vale do Rio Doce e a 

Petrobras. 
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QUESTÃO 40_____________________________________ 
 

 

 

O mapa mostra os domínios morfoclimáticos brasileiros. 

Assinale a alternativa correta acerca desse tema. 

 

(A) Predomínio de floresta ombrófila densa, elevada 

pluviosidade, pequena amplitude térmica, solo formado 

por processos de sedimentação e presença de coxilhas 

caracterizam o domínio 1. 

(B) Espécies xeromórficas, predomínio de depressões 

interplanálticas semiáridas e presença de morros 

testemunhos (ou inselbergs) são as características 

mais marcantes do domínio 3. 

(C) Formação cristalina, elevado potencial hidrelétrico, 

intenso processo de devastação causado por 

expansão pela lavoura cafeeira e, posteriormente, pela 

ampliação das manchas urbanas são fatores que 

caracterizam o domínio 5.  

(D) Não são mostradas, no mapa, faixas de transição entre 

o domínio das araucárias e o domínio dos mares de 

morros. O mesmo ocorre entre o domínio da caatinga e 

o domínio dos cerrados. 

(E) Percebe-se, pelo mapa, que o oeste do Piauí, o 

Triângulo Mineiro e o norte de Minas Gerais constituem 

zonas de transição. 

QUESTÃO 41 ____________________________________  
 

 

 

A figura trata da tragédia ocorrida na região serrana do Rio 

de Janeiro em 2011. A respeito dos temas que ela suscita, 

assinale a alternativa correta. 

 

(A) A catástrofe a que a notícia se reporta foi decorrente 

do processo desordenado de ocupação da região, que 

concentra a maior parte da população do estado. 

(B) As elevadas descargas pluviométricas que 

contribuíram para a tragédia surpreenderam, já que, na 

serras do interior do estado do Rio de Janeiro, o clima 

apresenta-se seco no mês de janeiro, época em que 

ocorreu a tragédia. 

(C) Os órgãos governamentais, com pleno conhecimento 

das áreas de risco, foram capazes de atuar de forma 

preventiva, utilizando-se de um sistema de alerta que 

contribuiu para impedir que a tragédia atingisse uma 

magnitude ainda mais devastadora. 

(D) As características morfológicas, as precipitações e a 

ocupação sem controle do solo urbano constituem uma 

mistura explosiva em diversas regiões do Sudeste e do 

Sul brasileiros. 

(E) A gestão de riscos ambientais urbanos é um processo 

que se inicia quando toda a sociedade adquire a 

percepção de que as manifestações aparentes, ou 

efetivas, de um processo adverso existente podem 

provocar consequências danosas superiores ao que é 

considerado admissível por essa comunidade.  
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QUESTÃO 42_____________________________________ 
 

Na leitura de coordenadas geográficas ou 
planimétricas de um ponto, em uma carta ou mapa, são 
empregados conhecimentos matemáticos elementares, tais 
como, conceito de segmentos proporcionais e regra de três 
simples. A leitura de coordenadas é uma tarefa que deve ser 
executada com cuidado e atenção. A determinação de um 
ponto na carta, mediante as suas coordenadas planas  
(E e N) ou a sua latitude e longitude, é um processo usado 
no sentido de situar um detalhe cartográfico, como o 
cruzamento de estradas, a foz de um rio, a torre de uma 
igreja etc. No caso de haver os valores das coordenadas e 
quando se precisa marcá-lo na carta, é necessário em 
primeiro lugar, verificar, de acordo com os valores das 
coordenadas em questão, quais os dois pares do grid (UTM) 
ou paralelos e meridianos que abrangem o ponto a ser 
determinado. 
 

Internet: <www.ibge.gov.br>. 
 
A respeito do tema abordado, é correto afirmar que 
 
(A) o sistema UTM, que significa Universal Transversa de 

Mercator, é dividido em 60 fusos de 6 graus de 
amplitude em longitude, sendo cada fuso chamado de 
zona UTM. 

(B) relembrou-se, em abril passado, o centenário do 
afundamento do transatlântico Titanic. Naquela 
tragédia, bastou a informação precisa sobre a latitude 
em que o barco se encontrava para que o socorro, 
mesmo tardio, pudesse ser conseguido. 

(C) a utilização da regra de três simples, que o texto 
menciona, é fundamental para a resolução de 
problemas relativos à determinação das diferenças 
entre fusos horários, mas não tem serventia para a 
resolução de questões ligadas a escalas cartográficas. 

(D) desprezando-se adaptações de ordem econômica ou 
política, e considerando-se a hora legal, um ponto A, 
situado a 129° E, estará sete horas adiantado em 
relação a um ponto B, situado a 82° E. 

(E) uma diferença de 1° de longitude entre duas 
localidades próximas à linha do Equador equivale a 
uma diferença real de seis minutos. 

QUESTÃO 43 ____________________________________  
 
A geógrafa Bertha Becker, há mais de 30 anos, acompanha 
o processo de ocupação e o crescente desmatamento da 
Amazônia. Bertha destaca-se entre outros pesquisadores ao 
sugerir que a economia é essencial para a preservação da 
região. Em entrevista à National Geographic de fevereiro de 
2009, ela afirma: A Amazônia é sempre utilizada para extrair 
recursos e mandá-los para fora, como se fosse um 
almoxarifado sem fim. Nada sobra para a região. A posição 
que defendo é que se implante outro modelo de exploração 
do patrimônio natural, uma nova perspectiva que tenha como 
base a ciência e a tecnologia. O que sempre ocorreu 
historicamente foi a exportação de recursos naturais, sem 
agregação de valor. Mas o problema é que a região ainda 
vive a forma de produção do século XIX, em que companhias 
de mineração queimam a mata para fazer carvão. Existem 
mais de 20 milhões de pessoas que moram lá e vivem mal, 
porque os recursos são sempre explorados de forma a 
mandar as riquezas para fora da região onde é produzida. 
 
Assinale a alternativa que melhor resume as ideias 
apresentadas no texto. 
 
(A) Com poucos investimentos em sistemas produtivos 

inovadores, a Amazônia destaca-se como área de 
produção de commodities, em boa parte destinadas ao 
mercado exterior, situação que pouco contribui para o 
desenvolvimento socioeconômico regional. 

(B) A ampliação da extração de carvão mineral na região 
tem gerado grandes danos à biodiversidade regional, 
causando forte impacto sobre a fauna e a flora. 

(C) É necessário que o estado crie mecanismos para atrair 
grandes indústrias processadoras de alimentos para a 
Amazônia, visando à geração de empregos em larga 
escala. 

(D) A miséria, que pesa sobre grande parte da população 
amazônica, consolidou-se de tal maneira e com tal 
intensidade que não há mecanismos que consigam 
reverter a situação. 

(E) Apesar de todos os obstáculos com os quais a 
economia amazônica depara, não há registros de 
situações de trabalho análogo ao trabalho escravo ou 
servil, e são desconhecidas situações de desrespeito à 
legislação trabalhista brasileira. 

________________________________________________________________________________________________________  
 
QUESTÃO 44_____________________________________________________________________________________________  
 

 
 
O mapa, para muitos, pode parecer estranho ou errado. Entretanto, ele reflete apenas outra visão de mundo, diferente daquelas 
que comumente aparecem nos livros escolares. Esse mapa foi construído utilizando-se a projeção 
 
(A) conforme de mercator. 
(B) equidistante azimutal. 
(C) equivalente de Peters. 
(D) cilíndrica equatorial. 
(E) interrompida de Goode. 
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QUESTÃO 45_____________________________________________________________________________________________  
 

 
 
No que se refere ao mapa e aos aspectos climáticos do território brasileiro, assinale a alternativa correta. 
 
(A) Em função da baixa latitude, a massa equatorial continental (mEc) tem uma atuação que difere pouco nas duas estações, 

tanto em intensidade quanto em área de influência. 
(B) Temperaturas muito elevadas, no verão, em regiões como o interior da Bahia, de Minas Gerais e de São Paulo, ocorrem 

como consequência de alterações ligadas a massas atlânticas, sem que haja influência de massas continentais.  
(C) A massa polar atlântica (mPa), muito atuante no inverno, provoca quedas bruscas de temperaturas até mesmo em regiões 

distantes do litoral, como o Centro-Oeste. 
(D) Originadas ambas em regiões de latitudes médias, a massa tropical atlântica (mTa) e a massa tropical continental (mTc) 

influenciam igualmente tanto a temperatura quanto a umidade no país. 
(E) Os mapas permitem inferir que os estados de Rondônia e Roraima não são influenciados pelas massas de ar que atuam no 

território brasileiro. 
 
 
QUESTÃO 46_____________________________________________________________________________________________  
 

Criador do termo BRICS é cotado para liderar BC inglês 
 

(29/4/2012) O economista Jim O’Neill, criador do famoso termo BRICS (Brasil, Rússia, Índia e China), é um dos cotados 
para comandar o Banco Central inglês, um dos mais importantes do mundo. A notícia foi publicada nesse domingo pelo Sunday 
Times, sem dizer a fonte da informação. Atualmente, o economista de 55 anos é o chairman do Goldman Sachs Asset 
Management. O’Neill substituiria o atual presidente do BoE (Bank of England), Mervyn King, cujo mandato na instituição  
encerra-se em junho de 2013. 
 

Internet: <http://exame.abril.com.br> (com adaptações). 

 
O grupo conhecido como BRICS, agora integrado também pela África do Sul, realizou em 29 de março passado a sua quarta 
cúpula. Naquela ocasião, foi emitida a Declaração de Nova Delhi, que reafirmou os princípios gerais que norteiam os interesses 
dos países. Acerca dessa declaração, é correto afirmar que ela 
 
(A) mostrou que os BRICS estão dispostos a aumentar o aporte de recursos destinados ao Fundo Monetário Internacional 

(FMI), visando sanar a crise global, sem exigir contrapartidas.  
(B) cobrou dos países centrais, especialmente dos europeus, medidas mais efetivas de contenção da crise que, mostrando-se 

muito grave naquelas nações, pode influenciar negativamente todo o planeta. 
(C) reforçou o papel do G-8 como principal foro para a cooperação financeira internacional e como o maior facilitador da 

coordenação de políticas macroeconômicas.  
(D) defendeu, apesar de refletir o pensamento de países emergentes, a manutenção dos cargos de comando de organismos 

como o FMI e o Banco Mundial sob controle dos países centrais. 
(E) manifestou preocupação com o fato de que, em 2013, a Rússia assumirá a presidência do G-20, o que poderá levar a um 

conflito de interesses entre os cinco membros do grupo. 
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QUESTÃO 47_____________________________________ 
 

Ao longo dos últimos 50 anos, a população brasileira 
quase triplicou: passou de 70 milhões em 1960, para 190,7 
milhões em 2010. O crescimento do número de idosos, no 
entanto, foi ainda maior. Em 1960, 3,3 milhões de brasileiros 
tinham 60 anos de idade ou mais e representavam 4,7% da 
população. Em 2000, 14,5 milhões, ou 8,5% dos brasileiros, 
estavam nessa faixa etária. Na última década, o salto foi 
grande, e em 2010 a representação passou para 10,8% da 
população (20,5 milhões). 
 

Internet: <http://g1.globo.com> (com adaptações). 
 
Com relação ao assunto abordado no fragmento, assinale a 
alternativa correta. 
 
(A) O reduzido contingente de idosos, em 1960, guarda 

relação com as baixas taxas de urbanização que o país 
ainda vivenciava. 

(B) O acelerado incremento dos idosos torna o Brasil, nos 
dias atuais, o país de população mais envelhecida do 
mundo. 

(C) A nova dinâmica demográfica brasileira, constatada 
pelo último censo demográfico, provoca a consolidação 
do seguinte quadro, que já se delineava décadas atrás: 
famílias maiores, com mais jovens e maior número de 
idosos. 

(D) Em termos quantitativos, um maior número de idosos 
representa, para o estado, uma necessidade 
aumentada de investimentos em educação básica. 

(E) A alteração mencionada na reportagem provoca 
mudanças drásticas na pirâmide etária nacional, que 
passa a possuir uma base mais larga e o topo mais 
afilado. 

 
QUESTÃO 48_____________________________________ 
 

O Prêmio Nobel de Economia Joseph Stiglitz avaliou 
que uma crise representou a queda do conceito do 
fundamentalismo do mercado livre, assim como a queda do 
muro de Berlim foi o símbolo do fim do comunismo. Disse 
ele, em entrevista ao jornal El País, em 25/9/2008: “O 
programa da globalização esteve estreitamente ligado aos 
fundamentalistas do mercado: a ideologia dos mercados 
livres e a liberalização financeira. Nessa crise, observamos 
que as instituições mais baseadas no mercado vieram abaixo 
e correram a pedir ajuda do Estado. Todo mundo dirá agora 
que esse é o final do fundamentalismo de mercado. Nesse 
sentido, a crise de Wall Street é, para o fundamentalismo de 
mercado, o que a queda do muro de Berlim foi para o 
comunismo: ela diz ao mundo que esse modo de 
organização econômica é insustentável”. 
 

Internet: <www.cartamaior.com.br> (com adaptações). 
 
O fundamentalismo de mercado, citado por Stiglitz, está 
vinculado historicamente 
 
(A) às medidas implantadas nos Estados Unidos, na 

década de 30 do século XX, para solucionar a 
crise de 29. 

(B) aos processos de reestatização de empresas 
promovidas pelo governo revolucionário da Rússia, 
após 1917. 

(C) à forte presença do estado brasileiro na economia, 
durante a ditadura militar, na área de infraestrutura, por 
meio de empresas como a Eletrobras, a Nuclebras e a 
Telebras. 

(D) ao pensamento de Adam Smith, na Inglaterra do 
século XVIII. 

(E) ao fracasso da Alemanha Oriental e à sua reunificação 
com o lado ocidental, ocorrida no ano seguinte à queda 
do muro de Berlim. 

QUESTÃO 49 ____________________________________  
 
O Brasil, em razão de sua gigantesca biodiversidade, é alvo 
constante de críticas pelo modo como vem conduzindo o 
processo de ocupação da Amazônia. Supondo que, para 
mostrar seu empenho em preservar, o governo federal tenha 
resolvido demarcar uma área naquele bioma, visando  
torná-la uma reserva de proteção integral; que a área a ser 
demarcada terá formato retangular; e que, em um mapa de 
escala 1 : 2.500.000, o lado maior possui 2,4 cm e  o menor 
1,4 cm, assinale a alternativa que apresenta a área real 
dessa reserva.  
 
(A)        25 km² 
(B)        95 km² 
(C)      420 km² 
(D)   2.100 km² 
(E) 21.000 km² 
 
 
QUESTÃO 50 ____________________________________  
 

A globalização da antiglobalização 
 

Se você é de algum país em desenvolvimento e 
pretende rechear o seu cartão de milhagens aéreas com 
créditos suficientes para passar o resto da vida viajando por 
este mundo globalizado, existe uma fórmula infalível: faça 
sua adesão ao movimento antiglobalizador mais próximo de 
sua residência e solicite passagens de cortesia dos primos 
ricos altermundialistas, isto é, do movimento antiglobalizador 
dos países já globalizados. Interessado de verdade? Não há 
um minuto a perder, pois os encontros já estão acontecendo. 
Inscreva-se imediatamente nos muitos eventos previstos pelo 
movimento antiglobalizador globalizado e passe o resto deste 
ano (e pelo menos metade do próximo) percorrendo os cinco 
continentes, os sete mares e todos os céus abertos da 
antiglobalização profissional. O que você está esperando? 
Renove seu passaporte, pegue os cartões de crédito e os de 
milhagem aérea, coloque dois tubos de pasta de dentes na 
mochila e atualize seu vocabulário antiglobalizador em pelo 
menos cinco idiomas. Sempre será útil para convencer o 
pessoal globalizado da antiglobalização dos países ricos a 
lhe dar passagens de cortesia para todos esses eventos. 
 

Paulo Roberto de Almeida. 
Internet: <www.pralmeida.org> (com adaptações). 

 
A respeito do texto, assinale a alternativa correta. 
 
(A) Trata, de forma irônica, os movimentos 

antiglobalização, confirmando o que já se sabe: que 
esse processo gera apenas benefícios para a 
população planetária. 

(B) Ironiza os detratores da globalização, já que esses se 
beneficiam dos mecanismos e vantagens por ela 
criados para promover encontros em que a criticam. 

(C) Defende o ponto de vista de Milton Santos, expresso 
na obra Por uma outra globalização, que denuncia o 
caráter excludente desse processo. 

(D) Reflete o ponto de vista dos governantes dos países 
em desenvolvimento, que fazem críticas à globalização 
e defendem um modelo alternativo a ela. 

(E) Ao referir-se aos “países já globalizados”, deixa 
entender que a maior parte dos países do mundo não 
participa, nem indiretamente, da globalização.  
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PROVA DISCURSIVA 
 

ORIENTAÇÕES PARA A ELABORAÇÃO DO TEXTO 
 
 O texto tem o objetivo de avaliar conteúdos relacionados a conhecimentos básicos, capacidade de expressão na 
modalidade escrita e uso das normas do registro formal culto da língua portuguesa. Você deverá produzir, a partir 
do tema proposto, um texto, com extensão máxima de 30 (trinta) linhas, primando pela clareza, precisão, 
consistência, concisão e aderência às normas do registro formal. 

 O texto deverá ser manuscrito, em letra legível, com caneta esferográfica de tinta preta ou azul, fabricada com 
material transparente. 

 A folha de texto definitivo não poderá ser assinada, rubricada nem conter nenhuma palavra ou marca que 
identifique o candidato, sob pena de anulação do texto. Assim, a detecção de qualquer marca identificadora no 
espaço destinado à transcrição de texto definitivo acarretará a anulação do texto. 

 O uso de título será considerado como identificação do candidato; acarretando, assim, a anulação do texto. 

 A folha de texto definitivo será o único documento válido para avaliação da prova discursiva. A folha para 
rascunho neste caderno é de preenchimento facultativo e não servirá para avaliação. 

 
TEMA 

 
O Brasil é uma das dez maiores economias do mundo, mas em indicadores sociais ele está ao lado de 

Botsuana e Moçambique: 30 milhões vivem em estado de miséria; 80 milhões não conseguem consumir as  
2.240 calorias mínimas exigidas para uma vida normal. O subemprego é uma realidade da grande maioria das 
famílias: faxineiras, camelôs, lavadores de carro, pedreiros, pintores, eletricistas ocasionais são comuns. Tais 
pessoas apresentam baixo nível de consumo e renda e baixo nível educacional, sendo incapazes de acompanhar 
seus filhos e dar uma boa assistência a eles.  
 

Internet: <http://filosofonet.wordpress.com> (com adaptações). 

 
Oito importantes metas das vinte do Plano Nacional da Educação (PNE): 

 
Meta 2 – Universalizar o ensino fundamental de nove anos para toda população de 6 a 14 anos. 
Meta 3 – Universalizar, até 2016, o atendimento escolar para toda a população de 15 a 17 anos e elevar, até 

2020, a taxa líquida de matrículas no ensino médio para 85%, nesta faixa etária. 
Meta 4 – Universalizar, para a população de 4 a 17 anos, o atendimento escolar aos estudantes com 

deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação na rede regular de ensino. 
Meta 5 – Alfabetizar todas as crianças até, no máximo, os oito anos de idade. 
Meta 6 – Oferecer Educação em tempo integral em 50% das escolas públicas de Educação Básica. 
Meta 8 – Elevar a escolaridade média da população de 18 a 24 anos de modo a alcançar mínimo de 12 anos 

de estudo para as populações do campo, da região de menor escolaridade no País e dos 25% mais pobres, bem 
como igualar a escolaridade média entre negros e não negros, com vistas à redução da desigualdade educacional. 

Meta 9 – Elevar a taxa de alfabetização da população com 15 anos ou mais para 93,5% até 2015; erradicar, 
até 2020, o analfabetismo absoluto e reduzir em 50% a taxa de analfabetismo funcional. 

Meta 17 – Valorizar o magistério público da Educação Básica a fim de aproximar o rendimento médio do 
profissional do magistério com mais de onze anos de escolaridade do rendimento médio dos demais profissionais 
com escolaridade equivalente. 
 

Internet: <fne.mec.gov.br> (com adaptações). 

 
Considerando que os textos apresentados têm caráter unicamente motivador, redija um texto dissertativo acerca do 
seguinte tema Educação: realidade e desafios. No texto aborde, necessariamente, os seguintes tópicos: 
 
a) cenário atual da educação pública no Brasil; e 
b) propostas para os desafios futuros da educação no Brasil. 
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