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INSTRUÇÕES 

- Aguarde autorização para abrir o caderno de provas. 

- Verifique se este caderno de provas contém 20 questões, numeradas de 01 a 20. Caso contrário, 

solicite ao fiscal da sala outro caderno. Não serão aceitas reclamações posteriores.  

- Para cada questão existe apenas UMA resposta correta.  

- Você deve ler cuidadosamente cada uma das questões e escolher a resposta que julgar correta.  

- Essa resposta deve ser marcada no CARTÃO DE RESPOSTAS que você recebeu.  

 

VOCÊ DEVE 

- Procurar, no CARTÃO DE RESPOSTAS, o número da questão que você está respondendo.  

- Verificar no caderno de prova qual a letra (A, B, C, D) da resposta que você escolheu.  

- Preencher essa letra no CARTÃO DE RESPOSTAS, conforme o exemplo:  

 

ATENÇÃO 

- Marque as respostas com caneta esferográfica de tinta preta ou azul, no CARTÃO DE 

RESPOSTAS. 

- Marque apenas uma letra para cada questão no CARTÃO DE RESPOSTAS. Mais de uma letra 

assinalada implicará anulação da questão, bem como marcações feitas em desacordo com o 

exemplo:     .  

- Não haverá substituição do CARTÃO DE RESPOSTAS por erro de preenchimento ou por rasuras 

feitas pelo candidato. 

- Não serão permitidas consultas, empréstimos e comunicação entre candidatos, bem como o uso de 

livros, apontamentos e equipamentos (eletrônicos ou não) durante a realização da prova. O não 

cumprimento dessas exigências implicará na exclusão do candidato do processo seletivo. 

- Em hipótese alguma o candidato poderá sair da sala com qualquer material referente à prova. Só 

será permitido ao candidato entregar sua prova depois de transcorrido o tempo de 01 (uma) hora do 

início da mesma. 

- Você terá 02 (duas) horas para responder a todas as questões e preencher o CARTÃO DE 

RESPOSTAS.  

- Ao término da prova, chame o fiscal da sala para devolver este caderno e seu CARTÃO DE 

RESPOSTAS.  
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Língua Portuguesa 

As soluções para os problemas de qualquer negócio estão do lado de fora das empresas. E 

poucas perceberam essa mudança, especialmente no Brasil. Julgam ainda que a competência de 

seus executivos será suficiente para assegurar o sucesso no presente e no futuro. 

Criamos nos últimos 30 anos a mentalidade de que o gestor profissional, bem formado nos 

bancos acadêmicos, tem as ferramentas para motivar equipes, gerar produtividade, azeitar processos 

e atingir metas. 

Com egos inflados e tantas certezas na mente, esse gestor moderno entorpeceu os sentidos, 

que eram as principais ferramentas dos grandes empreendedores do passado e geravam a 

capacidade de observar o mundo que os cercava para, então, agir. Dessa forma, mantinham seus 

negócios conectados com as necessidades da sociedade. 

O mundo ficou mais complexo e passou a se comunicar mais rápido. As empresas ficaram 

mais complexas e passaram a exigir que seus líderes se concentrassem na gestão dos processos e 

rotinas internas. O resultado foi uma desconexão da atenção para com o mundo exterior. 

[...] Muitas empresas têm desenvolvido importantes processos de escuta das demandas da 

sociedade, especialmente na Europa e nos Estados Unidos. Infelizmente, no caso das 

multinacionais, concentram sua atenção nos mercados mais maduros, no entorno das sedes, e as 

operações mais distantes, como o Brasil, permanecem atuando dentro do velho paradigma. 

As empresas nacionais, por sua vez, ainda apoiam-se basicamente na conversa com as 

esferas de poder, seja por via direta ou por meio de organizações setoriais, limitando-se a uma 

postura reativa às provocações da sociedade civil. Mesmo que consideremos muitas das 

justificativas corporativas razoáveis, isolar-se em um cone do silêncio só agrava o risco de surpresas 

para os negócios em futuro nada distante.  

(Álvaro Almeida - Istoé Negócios 31/10/2016 – adaptado especialmente para essa prova.   

 

01. Leia as afirmativas sobre o texto: 

I. O autor faz uma crítica às multinacionais e empresas brasileiras. 

II. Para o autor, muitas empresas ficaram mais complexas e, por isso, se desconectaram do mundo 

exterior. 

III. Mergulhadas em seus negócios, companhias se desconectam das transformações da sociedade e 

ficam ainda mais ameaçadas.  

IV. Por uma questão de ego, os líderes das empresas se concentraram na gestão dos processos e 

rotinas internas. 

É correto o que se afirma em: 

A) I, II e III. 
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B) II e III. 

C) I, III e IV. 

D) I e III. 

 

02. Considerando o assunto do texto, o título adequado é: 

A) Empresas correm riscos por que não escutam suas demandas. 

B) Os negócios das empresas estão do lado de fora. 

C) As empresas apostam na formação acadêmica de seus gestores. 

D) O mundo e as empresas ficaram mais complexos. 

 

03. Observe a colocação dos pronomes oblíquos  nas frases a seguir: 

I. Mesmo que consideremos muitas das justificativas corporativas razoáveis, isolar-se só agrava o 

risco.   

II. As empresas nacionais, por sua vez, apoiam-se na conversa com as esferas de poder. 

III. Poder-se-ia dizer que a desconexão da atenção para com o mundo exterior prejudica as 

empresas. 

É correto o que se afirma em: 

A) I e II. 

B) II e III. 

C) Todas estão incorretas. 

D) Todas estão corretas. 

 

04. “Muitas empresas têm desenvolvido importantes processos de escuta”. Na frase, o uso do acento 

em têm se justifica por que: 

A) É um monossílabo tônico e deve ser acentuado. 

B) É uma palavra oxítona e deve ser acentuada. 

C) Acompanha o sujeito na terceira pessoa do plural – muitas empresas.  

D) Nenhuma das alternativas está correta. 

 

05. A regência nominal ou verbal está correta em:  

A) As empresas não estão adequadas no mercado. 

B) A certeza de que agem corretamente pode levá-las ao fracasso. 

C) A certeza que agem corretamente pode levá-las ao fracasso. 

D) Mantém seus negócios conectados com processos internos. 
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06. Assinale a alternativa em que o período é composto por coordenação: 

A) O gestor moderno entorpeceu os sentidos. 

B) Muitas empresas têm desenvolvido importantes processos de escuta das demandas da sociedade. 

C) As soluções para os problemas de qualquer negócio estão do lado de fora das empresas. 

D) O mundo ficou mais complexo, as pessoas passaram a se comunicar mais rápido e as empresas 

ficaram isoladas. 

 

07. Assinale a alternativa em que o uso da vírgula está incorreto: 

A) As organizações setoriais, limitam-se a uma postura reativa. 

B) As soluções para os problemas de qualquer negócio, na atualidade, estão do lado de fora das 

empresas. 

C) Isolar-se em um cone do silêncio, mesmo que consideremos muitas das justificativas 

corporativas razoáveis, só agrava o risco de surpresas para os negócios em futuro nada distante.  

D) Nos últimos 30 anos, criamos a mentalidade de que o gestor profissional tem as ferramentas para 

motivar equipes. 

 

Raciocínio Lógico 

08. Constitui-se um esquema lógico matemático com figuras e números. Com base no mesmo, qual 

será o próximo valor da sequência proposta abaixo: 

 

A) 4. 

B) 42. 

C) 9. 

D) 43. 

 

09. A matemática determina números e dá nomes aos mesmos como se eles fossem famílias, por 

exemplo números inteiros, números racionais, irracionais, complexos, etc... Apresenta-se aqui uma 
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família matemática e se quer saber a sua sequência. Qual a resposta correta? (17, 19, 23, 29, 31, 37, 

41, 43, 47, 53)  

A) 59. 

B) 61. 

C) 67. 

D) 73. 

 

10. Existe uma sequência de letras e números organizados dentro de uma lógica. Veja e analise essa 

lógica e, responda qual será o próximo agrupamento correto: 

A2323N2 D4534O3 H6745P5 

A) R8965Q9. 

B) M6589Q7. 

C) M8956Q7. 

D) M8957Q9. 

 

Conhecimentos Específicos 

11. O termo paisagem e seus significados objetivos e subjetivos é extremamente polissêmico.  O 

conceito varia de sentidos de acordo com a escala de observação e os critérios de classificação. Para 

o Geógrafo brasileiro Milton Santos, “Não existe dialética possível das formas enquanto formas. 

Nem a rigor entre paisagem e sociedade. A sociedade se geografiza através das formas, atribuindo-

lhe uma função que vai mudando ao longo da história. O espaço é a síntese sempre provisória entre 

o conteúdo social e as formas espaciais. A contradição é entre sociedade e espaço” (SANTOS, 

2002, p.109). Aponte a assertiva correta sobre o pensamento do autor: 

I. Milton Santos defende paisagem e espaço como sendo sinônimos. 

II. O autor trabalha dentro de uma perspectiva crítica incorporando o materialismo histórico e 

dialético em sua análise. 

III. Conforme ele, a paisagem é possuidora de um caráter histórico em suas distintas materialidades 

presentes.  

IV. A percepção de cada um interfere diretamente na dimensão dessa paisagem, em como ela é 

compreendida.  

Assinale a alternativa correta: 

A) Todas as assertivas. 

B) Assertivas I, II e IV. 

C) Assertivas II, III e IV. 
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D) Somente a II e III. 

 

12. Assinale a afirmação correta sobre as características do Território e Sociedade em tempos de 

Globalização: 

I. O espaço urbano sofreu antes os efeitos da instabilidade e da racionalização da globalização em 

oposição ao espaço rural mais linear e da lentidão. 

II. Na atualidade, no espaço rural o processo de globalização cria interesses hegemônicos, quebra 

resistências das fidelidades locais e provoca a vulnerabilidade das economias locais. 

III. Cidades pequenas e médias sofrem mais intensamente as oscilações sazonais da região e 

apresenta escassamente a denominada “ecologia favorável aos pobres” ou “circuito inferior da 

economia”. 

IV. A desigualdade social gerada pelo processo capitalista é mais difusa nas grandes cidades, tendo 

em vista as políticas do Estado de bem estar social. 

Assinale a alternativa correta: 

A) I, II e III. 

B) Todas as assertivas. 

C) II, III e IV. 

D) Somente a II e III. 

 

13. O professor e economista Paul Singer dedicou parte dos seus estudos ao uso do solo urbano na 

economia capitalista (obra de 1978). Conforme ele, “Como a demanda por solo urbano muda 

frequentemente, dependendo, em última análise, do próprio processo de ocupação do espaço pela 

expansão do tecido urbano, o preço de determinada área deste espaço está sujeito a oscilações 

violentas, o que torna o mercado imobiliário essencialmente especulativo”. Aponte os fatores que 

determinam a maior ou menor valorização do Espaço Urbano. 

I. Vantagens locacionais em virtude da infraestrutura. 

II. A obsolescência moral das construções. 

III. Aspectos relacionados a “vizinhança” dos espaços. 

IV. A criação de um Centro Urbano novo. 

Assinale a alternativa correta: 

A) Todas as alternativas. 

B) II e III. 

C) I e IV. 

D) I, III e IV. 
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14. Os processos que produzem a sazonalidade nos valores de temperatura do ar também explicam 

as variações diurnas na temperatura, embora haja diferenças quanto ao grau. Aponte a alternativa 

correta acerca da variação diurna da temperatura: 

I. A amplitude diurna da temperatura geralmente diminui do Equador em direção aos polos. 

II. A amplitude diurna da temperatura é maior sobre os oceanos que sobre os continentes. 

III. A variação diurna da temperatura desconsidera a estação do ano. 

IV. No Globo como um todo, a amplitude diurna da temperatura é mais elevada nas médias 

latitudes do que nas baixas.  

Assinale a alternativa correta: 

A) Todas as alternativas. 

B) Somente a alternativa IV. 

C) I, II e IV. 

D) I e III. 

 

15. Para J. O. Ayoade (1996), a atmosfera pode ser descrita como uma camada fina de gases, sem 

cheiro, sem cor e sem gosto, presa à terra pela força da gravidade. Aponte as características corretas 

sobre a atmosfera e sua composição: 

I. Os gases mais importantes encontrados na atmosfera são: nitrogênio, oxigênio, o argônio, o 

bióxido de carbono, o ozônio e o vapor d’água.  

II. O Ozônio está concentrado entre altitudes de 250 a 350 quilômetros da atmosfera. 

III. A troposfera é a camada mais baixa da atmosfera e concentra cerca de 75% da massa gasosa 

total e nela se apresenta a maioria dos fenômenos atmosféricos (chuva, ventos...). 

IV. O volume de vapor de água na atmosfera está estreitamente relacionado com a temperatura do 

ar. 

Assinale a alternativa correta: 

A) Assertivas I, III e IV. 

B) Todas. 

C) III, IV. 

D) I, II e IV. 

 

16.  Sobre o Processo de Globalização aponte a alternativa correta. 

I. Utiliza-se o conceito de globalização para indicar o processo da história moderna que se refere a 

internacionalização das relações econômicas capitalistas, apoiado em novas tecnologias de 

transporte e telecomunicações e na ampliação da capacidade produtiva. 
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II. O termo foi usado mais intensamente após a II Guerra Mundial, quando as tecnologias 

eliminaram os obstáculos técnicos para uma maior integração da economia e circulação da 

mercadoria. 

III. No Brasil o processo se intensificou nos anos de 1990, quando o país passou a adotar políticas 

econômicas neoliberais, abrindo seu mercado interno, reduzindo barreiras protecionistas, criando 

maiores facilidades para a entrada de mercadorias e de investimentos externos, como aplicações 

financeiras e investimentos produtivos. 

IV. Possibilitou a expansão sem precedentes das empresas multinacionais que conectaram o mundo 

todo (multinacionais e transnacionais). Expansão que determinou maior distribuição de renda entre 

as nações contribuindo para a igualdade social. 

Assinale a alternativa correta: 

A) Todas as assertivas.  

B) I, II e III. 

C) II, III e IV. 

D) II e IV. 

 

17. Um dos propósitos do Presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, é a construção de 

um muro na fronteira com o México. Atualmente existem vários muros que separam regiões ou 

países a nível mundial, entre os quais: 

I. O mais nitidamente remanescente da Guerra Fria é o que divide as Coreias do Norte e Sul. 

II. O Muro da Cisjordânia — ou “Muro da Vergonha”, separa judeus e muçulmanos. 

III. O Muro de Evros, na fronteira entre a Turquia e a Grécia era tido pela UE como a “porta dos 

fundos” para a entrada de imigrantes na Europa. 

IV.  Muro de Berlim separando a Alemanha entre região mais e menos rica 

Assinale a alternativa correta: 

A) Assertiva I e II. 

B) Assertiva I, II e III. 

C) Assertiva IV. 

D) Todas Corretas. 

 

18. Conforme os Parâmetros Nacionais, a Geografia precisa discutir temas Transversais.  “Estudar 

os lugares, territórios, paisagens e regiões pressupõe lançar mão de uma ampla base de 

conhecimentos que não se restringem àqueles produzidos dentro do corpo teórico e metodológico 

apenas da Geografia. Muitas são as interfaces com outras ciências. Alguns temas que são por 
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natureza de interface [...] requerem um tratamento para além das áreas de conhecimento. Portanto, 

os conteúdos propostos articulam-se necessariamente com os temas transversais dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais. A proposta de trabalhar com questões de urgência social sob a perspectiva 

de transversalidade aponta para o compromisso a ser partilhado pelos professores das áreas, uma 

vez que o tratamento dado aos conteúdos de todas as áreas possibilita ao aluno a compreensão 

ampla de tais questões, que incluem a aprendizagem de procedimentos e desenvolvimento de 

atitudes. Assim, ela traz aos professores de cada área a necessidade de um estudo sobre tais 

questões, o que pode ser feito inicialmente por meio da leitura dos documentos de temas 

transversais que compõem estes Parâmetros Curriculares Nacionais e de sua discussão no âmbito da 

escola”. Com base no texto e nos Parâmetros Nacionais para o Ensino da Geografia, aponte os 

temas transversais tratados na proposta. 

I. Ética e Pluralidade Cultural. 

II. Orientação Sexual. 

III. Saúde e Meio Ambiente. 

IV. Trabalho e Consumo. 

Assinale a alternativa correta: 

A) I, II e III. 

B) IV. 

C) II, III e IV. 

D) Todas as alternativas. 

 

19. A Proposta Curricular de Santa Catarina apresenta o conceito de sociedade em articulação com 

os conceitos de homem e educação “Sendo o homem, enquanto homem, produto de um processo 

constante de contradições e transformações sobre as próprias contradições, a educação como 

inerente da sociedade, a qual o homem é produtor e produto dela, também passa pelo mesmo 

processo de contradições e transformações. Para a compreensão da totalidade deste dinamismo 

social, torna-se fundamental buscar a clareza objetiva de como isto se dá. Historicamente, tem-se 

concretizado a ação de homens que exercem suas funções sociais de forma a tornar excludente parte 

majoritária das populações. Por outro lado, observa-se também, ações do homem na tentativa de 

superar esta excludência. É aqui que se coloca o nosso grande desafio; o de nos colocar na 

caminhada que produzirá a não-excludência ou no segmento que promoverá a conservação deste 

quadro de marginalização”. Sobre esta concepção é correto afirmar: 

I. Estabelece como proposição educativa a superação da excludência. 

II. Aponta a efetiva possibilidade de transformação social pela educação. 
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III. Uma das possibilidades de superação do quadro de exclusão é a efetiva democratização de todos 

os níveis da educação. 

IV. Enfatiza que todo o trabalho pedagógico precisa incluir a naturalização das diferenças sociais. 

Assinale a alternativa correta: 

A) Todas as assertivas. 

B) I, II e III. 

C) Assertiva IV. 

D) I e II. 

 

20. Santa Catarina aparece (2013) no terceiro lugar do ranking nacional do Índice de 

Desenvolvimento Humano. Acerca deste índice, aponte a correta. 

I. O IDH usa três critérios centrais (Longevidade, Renda e Educação) para calcular o índice. 

II. Cidades interioranas apresentam, via de regra, sempre os piores índices de IDH. 

III. A escala de medição do índice vai de 0 a 1,0, sendo acima de 0,7 denominado de Muito Bom. 

IV. O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) é o órgão nacional responsável pela 

medição do índice.  

Assinale a alternativa correta: 

A) I, II e III. 

B) I e IV. 

C) I, III e IV. 

D) II, III e IV. 

 

 


