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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 

Educação para o trabalho¹ 

As mudanças no mercado de trabalho devido às novas tecnologias estão exigindo uma 

educação mais longa e, sobretudo, o aprendizado constante. Essas mudanças, e a necessidade de o 

padrão educacional brasileiro não apenas melhorar, mas sobretudo se adequar aos novos tempos, 

foram analisadas no recente ciclo de debates da Academia Brasileira de Letras, coordenado pela 

escritora Ana Maria Machado.  

O sociólogo José Pastore, um dos maiores especialistas do assunto no país, diz que o 

mercado de trabalho hoje está atrás de pessoas que saibam transformar informação em 

conhecimento. Esse aprender contínuo, ressalta Pastore, nenhuma escola pode oferecer. O ser 

humano antes tinha seu tempo dividido entre o trabalho e o lazer. Hoje, no mundo do trabalho, 

pede-se que se divida o tempo em três partes: trabalho, lazer e aprendizagem continuada. Ele 

adverte que 60% das profissões que existirão dentro de 20 anos ainda não existem hoje. Aprender 

por conta própria, aprender a aprender, aprender continuamente. É preciso ter a obsessão da leitura, 

recomenda Pastore. Ele destaca que o bom comando da linguagem é fundamental hoje no mundo do 

trabalho. Deficiência de linguagem vai junto com deficiência de pensamento, mina a produtividade 

da economia, a eficiência. 

As escolas do Brasil são deficientes não é de hoje, diz ele. [...] Pastore resume assim nossa 

situação: os trabalhadores não ganham bem, não têm produtividade, não inovam, não geram lucro 

para as empresas, e as empresas não evoluem e não geram mais empregos. [...] 

O economista Samuel Pessoa, da Fundação Getulio Vargas, ressalta que no final dos anos 50 

começamos a procurar estudar se a educação tinha relação com a desigualdade de renda, e 

acabamos entendendo que se quiséssemos compreender o aumento da produtividade do trabalho, 

uma parte seria responsabilidade da educação. Há uma correlação positiva entre a escolaridade e a 

renda. Quem estuda mais ganha mais em média. É uma relação de causa e efeito, olhar o 

investimento educacional como investimento econômico. Sem falar no aumento da produtividade. 

[...] 

Ele considera um erro histórico termos passado dos anos 30 aos anos 70 não dando 

importância para a educação, e pergunta: Qual seria o PIB per capita brasileiro se, entre 1930 e 

1980, tivéssemos investido 4% do PIB a mais em educação. E responde, com base em pesquisas: 

Seria o dobro. É muito caro desistir de uma criança. 

(¹Por Merval Pereira - O Globo - 25/11/20169 - Rio De Janeiro, RJ. Texto adaptado especialmente para essa prova.) 

 

01. O assunto do texto é: 

A) Pesquisas sobre educação e trabalho. 
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B) O mundo do trabalho e as novas tecnologias. 

C) As relações entre educação e o mundo do trabalho. 

D) Produtividade e educação. 

 

02. A relação de sentido que se estabelece entre o texto e a frase que o conclui: “É muito caro 

desistir de uma criança” é: 

A) O Brasil perde em produtividade porque não investe em educação. 

B) Educação de qualidade é muito cara, por isso o Brasil deve investir na educação nos primeiros 

anos. 

C) O PIB brasileiro é baixo, dificultando o investimento em educação. 

D) A relação entre PIB e educação. 

 

03. “Esse aprender contínuo [...] nenhuma escola pode oferecer”, Esse aprender, na frase, refere-se 

à/ao: 

A) Divisão do tempo do trabalhador. 

B) À má formação das escolas hoje. 

C) Transformar informação em conhecimento.  

D) Nenhuma das alternativas. 

 

04. Os trabalhadores não ganham bem, não têm produtividade, não inovam. Na frase, em relação ao 

uso do acento em têm é correto o que se afirma em: 

A) É um monossílabo tônico e deve ser acentuado. 

B) Acentua-se porque indica sujeito no plural. 

C) É acentuada por ser uma palavra oxítona. 

D) Não deveria receber acento, está incorreto. 

 

05. Em relação ao uso da crase, está correto:  

A) O padrão educacional brasileiro precisa se adequar à nova era do mercado. 

B) Aprender à transformar informação em conhecimento é fundamental. 

C) Deficiência de linguagem tem à ver com falta de leitura.  

D) Numa sociedade tão diversa quanto à nossa, garantir educação de qualidade é dever do estado. 

 

06. A colocação pronominal está correta em: 

A) Durante anos, se percebeu que a educação ficou em segundo plano. 
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B) Se diz que o mercado de trabalho está atrás de pessoas que saibam transformar informação em 

conhecimento. 

C) Não se pode querer educação de qualidade sem investimento. 

D) Não se pode querer educação de qualidade sem investimento. 

 

07. Assinale a alternativa em que o período é composto por subordinação. 

A) Há uma correlação positiva entre a escolaridade e a renda. 

B) As mudanças no mercado de trabalho exigem uma boa educação. 

C) As escolas do Brasil são deficientes. 

D) Ele destaca que o bom comando da linguagem é fundamental. 

 

Raciocínio Lógico 

08. Percebe-se que não existe uma fórmula mágica para resolver problemas de sequências 

matemáticas lógicas os quais podem ser resolvidos de diversas formas e métodos. Analise a 

sequência a seguir e assinale a alternativa que apresenta de forma correta o próximo valor da 

sequência. 

(2 – 8 – 40 – 240 – 1680 - ...) 

A) 3360. 

B) 13440. 

C) 15120. 

D) 20160. 

 

09. Algumas sequências desenvolvem vários conceitos e várias técnicas de interligações lógicas 

tanto matemáticas quanto ortográficas, quanto para grupos de mesma origem ou de mesma 

definição de produção agrícola. Analise as sequências apresentadas e determine qual será a próxima 

dentro do encadeamento lógico apresentado a seguir. (E1A11ARROZ) – (G3B13FEIJÃO) – 

I5C17LENTILHA) – (K7D19GERGELIM) - ... 

A) (M8E24MANGA). 

B) (M9E21MAMÃO). 

C) (M9E27CAMARÃO). 

D) (M9E23GIRASSOL). 

 

10. Os times para os quais torcem Pedro, Paulo e José, não necessariamente nessa ordem se 

denominam São Pedro, São Jorge e São Vivente. A camiseta de um dos times é Verde, outra Azul e 
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a outra Vermelha.  Pedro torce para o time Azul, o time do José é o São Pedro, o time do Paulo não 

é Verde e nem o São Vicente. Então podemos concluir que as cores dos times São Vicente, São 

Jorge e São Pedro, são respectivamente nessa ordem? 

A) Azul, Vermelho e Verde. 

B) Vermelho, Azul e Verde. 

C) Azul, Verde e Vermelho. 

D) Vermelho, Verde e Azul. 

 

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. Para Milton Santos paisagem e espaço não são 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.  

Estão corretas: 

A) Todas as assertivas.  

B) Assertivas I, II e IV. 

C) Assertivas II, III e IV. 

D) Somente a II e III. 

 

12. O processo de Globalização e suas consequências para a humanidade recebem múltiplas 

interpretações na geografia. Por um lado destacam-se aspectos positivos e por outro os efeitos 

perversos. Milton Santos aponta na obra “Por outra Globalização” (2001) consequências 

destacadamente negativas. Aponte as alternativas corretas na percepção do geógrafo. 
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I. A perversidade sistêmica que está na raiz dessa evolução negativa da humanidade tem relação 

com a adesão desenfreada aos comportamentos competitivos que atualmente caracterizam as ações 

hegemônicas. Todas essas mazelas são direta ou indiretamente imutáveis no presente processo de 

globalização. 

II. Um mercado avassalador, dito global, é apresentado como capaz de homogeneizar o planeta 

quando, na verdade, as diferenças locais são aprofundadas. Há uma busca de uniformidade, ao 

serviço dos atores hegemônicos, mas o mundo se torna menos unido, tornando mais distante o 

sonho de uma cidadania verdadeiramente universal. Enquanto isso, o culto ao consumo é 

estimulado. 

III. A competitividade, sugerida pela produção e pelo consumo, é a fonte de novos totalitarismos, 

mais facilmente aceitos graças a confusão dos espíritos que se instala.  

IV. Há um verdadeiro retrocesso quanto a noção de bem público e de solidariedade, do qual é 

emblemático o encolhimento das funções sociais e políticas do Estado com a ampliação da pobreza 

e os crescentes agravos à soberania, enquanto se amplia o papel político das empresas na regulação 

da vida social. 

Estão corretas: 

A) I, II e III. 

B) Todas as assertivas. 

C) II, III e IV. 

D) Somente a II e III. 

 

13. Rogério Haesbaert, geógrafo brasileiro apresenta uma visão mais positiva sobre a Globalização. 

Em seus estudos focados nos conceitos território e região, aponta possíveis ganhos com o processo 

de mundialização. Marque a alternativa correta sobre a chamada “Globalização Positiva”. 

I. Valores como a democracia, a autonomia e os direitos humanos seriam de fato universalizados. 

II. A formação de uma consciência global sobre problemas médicos e sanitários. 

III. A aquisição de uma consciência ecológica planetária. 

IV. Os países ricos percebendo a miséria humana a nível global se tornam mais solidários e 

caridosos. 

Estão corretas 

A) Todas as assertivas. 

B) I e II. 

C) I, II, e III. 

D) I e IV. 
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14. A latitude é uma coordenada geográfica calculada através da medição da distância, em graus, de 

um determinado ponto da Terra em relação à Linha do Equador. Aponte a alternativa correta sobre 

a latitude e sua influência no clima. 

I. As baixas latitudes, em função da incidência dos raios solares de forma oblíqua, possuem clima 

tropical e pouca amplitude térmica anual.  

II. A média latitude tem 04 estações anuais e grande amplitude térmica ao longo do ano. 

III. O Brasil situa-se nas chamadas médias latitudes e, portanto possui destacadamente o clima 

tropical. 

IV. A Região Sul do Brasil se constitui numa exceção, isto é, fica em altas latitudes e é a única do 

território brasileiro com clima temperado. 

Estão corretas: 

A) Todas as alternativas. 

B) Somente a alternativa II. 

C) I, II e IV. 

D) I, III e IV. 

 

15. O processo de urbanização ocorre a partir de fatores atrativos e repulsivos. Indique a alternativa 

correta acerca dos fatores atrativos deste fenômeno. 

I. Consumismo associado a vida urbana. 

II. A favelização e a violência registrada na cidade. 

III. Oferta de empregos e industrialização. 

IV. Modernização do campo e concentração fundiária. 

Estão corretas: 

A) Todas as proposições. 

B) II e IV. 

C) I e III. 

D) III e IV. 

 

16. O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) foi publicado pela primeira vez em 1990, embora 

tenha sido recalculado para os anos anteriores. O índice tornou-se referência mundial para medir o 

desenvolvimento social dos países. Aponte a alternativa correta sobre os componentes que 

compõem este índice: 

I. A renda mensurada pelo PIB per capita e calculada em dólar. 

II. A longevidade usando o indicador da expectativa de vida. 
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III. A educação avaliada pelos índices de analfabetismo e pela taxa de matriculas em todos 

os níveis de ensino. 

IV. As condições sanitárias e médias de consumo de calorias/dia. 

Estão corretas: 

A) I, II e III. 

B) II, III e IV. 

C) I, II, IV. 

D) Todas as assertivas. 

 

17. Ao analisar a história ecológica do planeta veremos que existem maneiras muito distintas de 

apropriação dos recursos naturais. Em vários continentes encontramos grupos que desenvolvem 

atividades econômicas de baixo impacto ambiental e se relacionam com a natureza de forma menos 

predatória. Aponte a alternativa correta sobre as causas que determinam a degradação ambiental a 

índices insustentáveis. 

I. A agricultura itinerante, coleta de insetos, raízes e frutos da floresta, assim como a caça e pesca 

praticada por comunidades que desconhecem outras formas de produzir alimentos. 

II. O consumo desenfreado e o crescente mercado de expansão capitalista ancorado na produção de 

novas mercadorias. 

III. A desigualdade social e a extrema pobreza geradoras de degradação em locais super povoados. 

IV. A visão predominante de que a natureza é mercadoria. 

Estão corretas: 

A) I, II e IV. 

B) Todas as assertivas. 

C) II, III e IV. 

D) III e IV. 

 

18. Os domínios morfoclimáticos foram objeto de estudos do geógrafo Aziz Ab’Sáber na década de 

1970. Para o pesquisador, os domínios resultam da interação de diversos fatores, tais como relevo, 

hidrografia, clima, solo e vegetação. Estes elementos e as relações construídas historicamente 

resultam numa paisagem que não é uniforme nos diferentes espaços. Assinale a alternativa correta 

sobre alguns domínios morfoclimáticos do Brasil. 

I. O domínio amazônico ocupa a quase totalidade da região norte e é muito influenciado pelo 

regime da cheia dos rios. A abundância da água é decorrente das constantes chuvas do tipo 

“frentes” e pelas altas temperaturas. 
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II. O domínio morfoclimático do Cerrado do Brasil central foi plenamente incorporado ao 

desenvolvimento brasileiro na segunda metade do século XX com a política de interiorização e 

programa de integração nacional.  

III. A Caatinga, embora tenha aspecto de um solo pobre, possui alta quantidade de sais minerais e 

necessita apenas de irrigação para tornar-se produtiva. 

IV. O domínio da pradaria na porção Sul do Brasil apresenta grande amplitude térmica anual e 

historicamente foi utilizada para criação do gado e o surgimento da figura do “gaúcho”.  

Estão corretas: 

A) Todas as assertivas. 

B) III e IV. 

C) I, III e IV. 

D) II, III e IV. 

 

19. 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 

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. Geopolítica e divisão internacional do trabalho. 

Estão Corretas: 

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

C) II, III e IV. 

D) Todas as alternativas. 

 

20. 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 de superação da excludência. 

II. Aponta a efetiva possibilidade de transformação social pela economia. 

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. 

Estão Corretas: 

A) Todas as assertivas. 

B) I, II e III. 

C) Assertiva IV. 

D) I e III. 

 

 


