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INFORMAÇÕES / INSTRUÇÕES: 
 
1. Verifique se a prova está completa: questões objetivas de números 1 a 40 e questões discursivas de números 1 a 5. 
2. A compreensão e a interpretação das questões constituem parte integrante da prova, razão pela qual os fiscais não 

poderão interferir. 
3. Preenchimento do Cartão-Resposta : 

- Preencher para cada questão apenas uma resposta. 
- Preencher totalmente o espaço             correspondente, conforme o modelo:  
- Usar caneta esferográfica, escrita normal, tinta preta. 
- Para qualquer outra forma de preenchimento, a leitora anulará a questão. 

 
 

O CARTÃO-RESPOSTA É PERSONALIZADO. 
NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO NEM CONTER RASURAS. 

 

 
Duração total da prova: 5 horas 

 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
  
Anote o seu gabarito.                                       
  
 
 
 

N.º DO CARTÃO NOME (LETRA DE FORMA)  

ASSINATURA  

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 

21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 

31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 
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PPRROOVVAA  OOBBJJEETTIIVVAA  

  

FFUUNNDDAAMMEENNTTOOSS  DDAA  EEDDUUCCAAÇÇÃÃOO  
 
1. Segundo Jean Piaget conhecer um objeto é agir 

sobre ele e transformá-lo, apreendendo os 
mecanismos dessa transformação, vinculados com 
as ações transformadoras.  
O processo de adaptação é caracterizado por outros 
dois processos. Quais são eles? 

 
A) Equilibração e assimilação. 
B) Assimilação e acomodação. 
C) Organização e acomodação. 
D) Esquemas e acomodação. 
E) Assimilação e organização. 

 
 
2. Aprendizagem, em Vygotsky, é um processo de 

apropriação de conhecimentos, habilidades, signos, 
valores, que engloba o intercâmbio ativo do sujeito 
com o mundo cultural onde se está inserido (NUNES 
e SILVEIRA, 2009).  
Em relação à teoria de Lev Vygotsky, é CORRETO 
afirmar que: 
 
I. Apresenta dois tipos de aprendizagem de 

conceitos: espontâneos e científicos. 
II. A linguagem e as interações sociais são 

elementos cruciais na formação da consciência 
humana. 

III. A zona proximal de desenvolvimento apresenta 
duas dimensões: (i) capacidades já completadas 
(desenvolvimento real) e (ii) aquelas que estão 
na iminência de serem efetivadas 
(desenvolvimento potencial). 

IV. O uso do signo é sempre um meio de relação 
social, que apenas gradativamente, torna-se um 
meio de influência sobre o próprio psiquismo do 
sujeito. 

V. A teoria vygotskyana compreende que o 
desenvolvimento do sujeito ocorre em virtude de 
um processo de apropriação que ele realiza dos 
significados culturais que o circundam. 

 
Estão CORRETAS: 

 
A) Apenas as assertivas I, II e V. 
B) Apenas as assertivas I, III e V. 
C) Apenas as assertivas I, II, III e V. 
D) Apenas as assertivas I, II, IV e V. 
E) Todas as assertivas. 

 

3. A avaliação na perspectiva construtivista é 
compreendida como parte integrante do processo 
ensino aprendizagem. Constitui-se num processo 
dinâmico para propiciar mais um momento de 
aprendizagem para os alunos. Além disso, fornece 
indicadores sobre o padrão de desempenho servindo 
de referência para orientar decisões em relação ao 
currículo e às diretrizes e metas para os sistemas de 
ensino. 
 
Considerando os pressupostos acima, assinale a 
alternativa CORRETA sobre a abrangência da 
avaliação da aprendizagem na perspectiva 
construtivista.  

 
 

A) A avaliação, ao imprimir significado à 
aprendizagem dos alunos, favorece a 
estruturação de experiências prévias para o 
diagnóstico do nível de conceito procedimental, 
memorialístico e historiográfico frente aos 
parâmetros curriculares norteadores do processo 
ensino aprendizagem. 

B) Imprime significado à aprendizagem para permitir 
ao aluno compreender conceitos utilizando a 
avaliação na perspectiva somativa como teste de 
aprendizagem. 

C) A avaliação imprime significado à aprendizagem. 
Permite realizar o diagnóstico de conhecimentos 
prévios, desenvolve a capacidade de resolução 
de problemas e expressa informações sobre os 
processos utilizados pelos alunos na perspectiva 
da metacognição.  

D) Imprime formação de desenvolvimento cognitivo 
no campo das representações determinando o 
nível dos objetivos atingidos.  

E) A avaliação estabelece os parâmetros  
metacognitivos  a serem cumpridos no projeto 
pedagógico da escola por meio de questões 
objetivas intersubjetivas.  

 
 
4. Na prática da avaliação realizada nas escolas de 

educação básica, geralmente são empregados 
instrumentos, tais como provas e trabalhos realizados 
pelos alunos, com a finalidade de atribuir notas e 
verificar que objetivos foram atingidos; efetivação de 
aplicação de testes padronizados, para aferir índices 
de aprendizagem; e definição da continuidade 
escolar dos alunos. 
 
Assinale a alternativa que expressa 
CORRETAMENTE o conceito de avaliação para além 
da prática realizada na escola.   
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A) Avaliar é mensurar a aprendizagem, processo 
encerrado com a obtenção de dados, resultado 
da observação, provas, registros feitos de modo 
neutro. É um processo que foge da análise de 
efeito na aprendizagem por congelar o resultado, 
permitindo expressar a aprovação ou a 
reprovação corretamente.      

B) A verificação é o centro do processo de avaliação 
por estabelecer critérios confiáveis em relação 
aos resultados desvinculados das metas 
estabelecidas no projeto pedagógico.    

C) A verificação configura a ação e dinâmica da 
mediação no processo didático a favor da 
qualidade da promoção automática.      

D) Avaliar implica coletar, analisar e sintetizar dados 
sobre os propósitos estabelecidos. Implica 
também atribuir valor ou qualidade e exige tomar 
decisão frente aos resultados, tornando-se um 
processo dinâmico. 

E) A verificação constitui-se no diagnóstico do 
processo avaliativo por medir o aproveitamento 
escolar de resultados identificados e 
determinados na configuração metacognitiva do 
processo ensino aprendizagem. 

 
 
5. A Lei 9394/96, no seu Art. 3º, dita: “O ensino será 

ministrado com base nos seguintes princípios”... 
Marque a alternativa que contém princípios 
condizentes com os Princípios e Fins da Educação 
Nacional: 
 
I. Igualdade de condições para o acesso e a 

permanência na escola; liberdade de aprender, 
ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o 
pensamento, a arte e o saber. 

II.  Pluralismo de ideias e de concepções 
pedagógicas; respeito à liberdade e apreço à 
tolerância. 

III. Coexistência de instituições públicas e privadas 
de ensino; gratuidade do ensino público em 
estabelecimentos oficiais. 

IV. Valorização do profissional da educação escolar. 
V. Gestão democrática do ensino público, na forma 

desta Lei e da legislação dos sistemas de ensino; 
garantia de padrão de qualidade. 

 
Estão CORRETAS as assertivas: 

 
A) Apenas I, III e V. 
B) Apenas II, IV e V. 
C) Apenas I, II e IV. 
D) Apenas III e V. 
E) Todas estão corretas. 

 
 
 
 

6. Leia o texto a seguir e depois assinale o item que 
completa CORRETAMENTE a proposição.   

   
Em muitos estudos e pesquisas sobre a organização 
dos sistemas de ensino preconiza-se o permanente 
esforço para o estabelecimento da relação 
escola/sociedade como eixo estruturador do 
currículo.  Nessa perspectiva, o currículo envolve os 
aspectos sociológicos na organização do saber 
escolar. Essa relação escola/sociedade, sob o 
enfoque crítico, requer compreender a escola como 
instrumento de poder. Mas, se considerarmos o 
currículo como compromisso para promover uma 
educação emancipadora, ele será pautado em:      
 
A) Distribuição do conhecimento científico definido 

pelo conteúdo de normas, valores e tendências 
para a adaptação do aluno às exigências sociais.      

B) Legitimação da escola como espaço para veicular 
ideias naturais de justiça econômica e social 
vigentes na sociedade, contribuindo com o 
domínio de determinados grupos.   

C) Tomar a cultura comum como ponto de chegada 
pela incorporação do saber científico e elaborado 
por meio de atividades dialógicas, participativas a 
favor do estabelecimento de novos modos de 
organização histórica curricular.    

D) Questionamentos do conhecimento científico 
frente aos desafios sociais com ênfase nos 
processos de pesquisa formando a consciência 
crítica e democrática do papel ideológico na 
legitimação das classes sociais. 

E) Construção de uma abordagem democrática em 
que a produção do conhecimento ocorra por meio 
do diálogo de diferentes  culturas, sem descurar 
da rigorosidade, porém solidária e comprometida 
com os valores sociais legítimos.  

 
 
7. Ao abordar aspectos da Inclusão, Carneiro (2007) 

propõe a descontaminação dos conceitos, para evitar 
confusões semânticas, tendo em vista a tentativa de 
delimitar a significação de algumas palavras e 
expressões habitualmente utilizadas nesse campo do 
conhecimento. 
Corresponda a 1ª coluna de acordo com a segunda 
buscando o significado dos termos: 
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(I) Inclusão (__) Indivíduo com uma 
restrição física, mental ou 
sensorial, de natureza 
permanente ou transitória, que 
limita a capacidade de exercer 
uma ou mais atividades 
essenciais da vida diária, 
causada ou agravada pelo 
ambiente econômico e social, 
segundo a Convenção da 
Guatemala / Decreto 
3.956/2001 

(II) Educação 
Inclusiva 

(__) Reunião de escolas 
comuns vinculadas a um 
sistema de ensino e cuja 
autorização de funcionamento 
se dá nos termos previstos na 
Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional. 

(III) Escola 
Inclusiva 

(__) Movimento da sociedade 
voltado para produzir a 
igualdade de oportunidades 
para todos. 

(IV) Aluno com 
Deficiência 

(__) Instituição de ensino 
regular aberta à matrícula de 
todos os alunos 
indistintamente. 

(V) Rede Regular (__) Conjunto de processos 
educacionais decorrente da 
execução de políticas 
articuladas impeditivas de 
qualquer forma de segregação 
e de isolamento. 

 
A ordem CORRETA da dos itens da 2ª coluna é: 

 
A) I, II, III, IV, V 
B) II, I, V, IV, III 
C) V, I, II, III, IV 
D) IV, V, I, III, II 
E) III, IV, II, I, V 

 
 
8. A Resolução nº 2, de 7 de abril de 1998, do Conselho 

Nacional de Educação (CNE), institui as Diretrizes 
Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental a 
serem observadas na organização curricular das 
unidades escolares integrantes dos diversos 
sistemas de ensino.  
Dado esse contexto, marque (V) para as alternativas 
verdadeiras e (F) para as falsas: 

 
(__) A Resolução 02/98 (CNE) conceitua as 
Diretrizes Curriculares Nacionais como o conjunto de 
definições doutrinárias sobre princípios, 
fundamentos e procedimento da educação básica, 
expressas pela Câmara de Educação Básica do 
Conselho Nacional de Educação, que orientarão as 
escolas brasileiras dos sistemas de ensino na 
organização, articulação, desenvolvimento e 
avaliação de suas propostas pedagógicas. 
(__) Ao definir suas propostas pedagógicas, a 
Resolução 02/98 (CNE) define que as escolas 
deverão explicitar o reconhecimento da identidade 

pessoal de alunos, professores e outros profissionais 
e a identidade de cada unidade escolar e de seus 
respectivos sistemas de ensino. 
(__) A Resolução 02/98 (CNE) apregoa que em 
todas as escolas deverá ser garantida a igualdade 
de acesso para alunos a uma base nacional 
diversificada, de maneira a legitimar a unidade e a 
qualidade da ação pedagógica na diversidade 
nacional. 
(__) As escolas deverão explicitar em suas 
propostas curriculares, segundo a Resolução 02/98 
(CNE), processos de ensino voltados para as 
relações com sua comunidade local, regional e 
planetária, visando a interação entre a educação 
fundamental e a vida cidadã. 

 
Marque a sequência CORRETA: 

 
A) V, F, V, V 
B) F, V, F, V 
C) V, V, V, V 
D) V, V, V, F 
E) V, V, F, V 

 
9. Segundo o Parecer CNE/CEB Nº 6/2005, na 

implantação progressiva do Ensino Fundamental com 
a duração de 9 (nove) anos, pela antecipação da 
matrícula de crianças de seis anos, as seguintes 
normas terão de ser respeitadas: 
 

I. Nas redes públicas estaduais e municipais, a 
implantação deve considerar o regime de 
colaboração e deverá ser regulamentada pelos 
sistemas de ensino estaduais e municipais, que 
deverão empenhar-se no aprofundamento de 
estudos, debates e entendimentos com o objetivo 
de se implementar o Ensino Fundamental de 
nove anos, a partir dos seis anos de idade, 
assumindo-o como direito público subjetivo e 
estabelecendo, de forma consequente, se a 
primeira série aos seis anos de idade se destina 
ou não à alfabetização dos alunos. 

II. Nas redes públicas estaduais e municipais não 
devem ser prejudicadas a oferta e a qualidade da 
Educação Infantil, preservando-se sua identidade 
pedagógica. 

III. Os sistemas de ensino e as escolas deverão 
compatibilizar a nova situação de oferta e 
duração do Ensino Fundamental a uma proposta 
pedagógica apropriada à faixa etária dos 6 (seis) 
anos, especialmente em termos de recursos 
humanos, organização do tempo e do espaço 
escolar, considerando, igualmente, materiais 
didáticos, mobiliário e equipamentos, bem como 
os reflexos dessa proposta pedagógica em 
políticas implementadas pelo próprio Ministério 
da Educação como, por exemplo, na distribuição 
de livros didáticos. 

IV. Os sistemas de ensino deverão fixar as 
condições para a matrícula de crianças de 6 
(seis) anos no Ensino Fundamental quanto à 
idade cronológica: que tenham 6 (seis anos) 
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completos ou que venham a completar sete anos 
no início do ano letivo. 

V. Para a avaliação da Educação Básica, em que 
certamente ocorrerão impactos, devem ser 
discutidas as decisões de adequação, uma vez 
que, atualmente, o SAEB promove a avaliação 
coletando dados e estimando as proficiências na 
3ª e 8ª séries do Ensino Fundamental e na 1ª 
série do Ensino Médio, ou seja, aos três, oito e 
nove anos de escolarização, haverá necessidade 
de se adotar uma readequação contábil para o 
censo escolar, pois, transitoriamente, subsistirão 
dois modelos – Ensino Fundamental com a 
duração de 8 (oito anos) e com a duração de 9 
(nove) anos, para o qual deverá ser adotada uma 
nova nomenclatura geral, sem prejuízo do que 
dispõe o Art. 23 da LDB, considerado o 
consequente impacto na Educação Infantil, a 
saber: 

 
Etapa de 
ensino  

Faixa etária prevista  Duração  

Educação 
Infantil 
Creche 

Pré-escola 

Até 5 anos de idade 
Até 3 anos de idade 
4 e 5 anos de idade 

 

Ensino 
Fundamental 
Anos Iniciais 
Anos Finais 

Até 14 anos de idade 
De 6 a 10 anos de 

idade 
De 11 a 14 anos de 

idade 

8 anos 
4 anos 
4 anos 

 
Está(ão) CORRETA(S): 

 
A) Somente as assertivas I e II. 
B) Somente as assertivas II e III. 
C) Somente as assertivas I, II e III. 
D) Somente as assertivas IV e V. 
E) Somente a assertiva V. 

 
10. Segundo o ECA – Estatuto da Criança e do 

Adolescente – Lei nº 8.069/90: 
 
 Art. 53. A criança e o adolescente têm direito à 
educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua 
pessoa, preparo para o exercício da cidadania e 
qualificação para o trabalho, assegurando-se-lhes:  

I - igualdade de condições para o acesso e 
permanência na escola;  

II - direito de ser respeitado por seus educadores;  
  III - direito de contestar critérios avaliativos, 
podendo recorrer às instâncias escolares superiores;  

IV - direito de organização e participação em 
entidades estudantis;  

V - acesso à escola pública e gratuita próxima de 
sua residência.  
        Parágrafo único. É direito dos pais ou 
responsáveis ter ciência do processo pedagógico, 
bem como participar da definição das propostas 
educacionais.  
Art. 54. É dever do Estado assegurar à criança e ao 
adolescente:  

I - ensino fundamental, obrigatório e gratuito, 
inclusive para os que a ele não tiveram acesso na 
idade própria;  

II - progressiva extensão da obrigatoriedade e 
gratuidade ao ensino médio;  

III - atendimento educacional especializado aos 
portadores de deficiência, preferencialmente na rede 
regular de ensino;  

IV - atendimento em creche e pré-escola às 
crianças de zero a seis anos de idade;  

V - acesso aos níveis mais elevados do ensino, 
da pesquisa e da criação artística, segundo a 
capacidade de cada um;  

VI - oferta de ensino noturno regular, adequado 
às condições do adolescente trabalhador;  

VII - atendimento no ensino fundamental, através 
de programas suplementares de material didático-
escolar, transporte, alimentação e assistência à 
saúde.  
        § 1º O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é 
direito público subjetivo.  
        § 2º O não oferecimento do ensino obrigatório 
pelo poder público ou sua oferta irregular importa 
responsabilidade da autoridade competente.  
        § 3º Compete ao poder público recensear os 
educandos no ensino fundamental, fazer-lhes a 
chamada e zelar, junto aos pais ou responsável, 
pela frequência à escola.  
Art. 55. Os pais ou responsável têm a obrigação de 
matricular seus filhos ou pupilos na rede regular de 
ensino.  
Art. 56. Os dirigentes de estabelecimentos de ensino 
fundamental comunicarão ao Conselho Tutelar os 
casos de:  

I - maus-tratos envolvendo seus alunos;  
II - reiteração de faltas injustificadas e de evasão 

escolar, esgotados os recursos escolares;  
III - elevados níveis de repetência.  

Art. 57. O poder público estimulará pesquisas, 
experiências e novas propostas relativas a 
calendário, seriação, currículo, metodologia, didática 
e avaliação, com vistas à inserção de crianças e 
adolescentes excluídos do ensino fundamental 
obrigatório.  
Art. 58. No processo educacional respeitar-se-ão os 
valores culturais, artísticos e históricos próprios do 
contexto social da criança e do adolescente, 
garantindo-se a estes a liberdade da criação e o 
acesso às fontes de cultura.  
Art. 59. Os municípios, com apoio dos estados e da 
União, estimularão e facilitarão a destinação de 
recursos e espaços para programações culturais, 
esportivas e de lazer voltadas para a infância e a 
juventude.  

Fonte: Lei nº 8.069/90. 

 
Os artigos da Lei nº 8.069/90, acima apontados, 
referem-se: 

 
A) Ao direito à liberdade, ao respeito e à dignidade. 
B) Ao direito à educação, à cultura, ao esporte e ao 

lazer. 
C) Ao direito à profissionalização e à proteção no 

trabalho. 
D) À política de atendimento. 

E) À informação, cultura, lazer, esportes, diversões 

e espetáculos. 
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MMEETTOODDOOLLOOGGIIAA  
11. O espaço geográfico apresentado ao aluno é 

homogêneo, não contraditório, sem crises. Nunca se 
analisou o espaço geográfico, e sim se fizeram 
inventários desse espaço, os quais atribuem maior 
peso aos aspectos físicos, ficando o homem como se 
fosse um elemento superficial. Os conteúdos são 
veiculados como verdades absolutas, principalmente 
através das aulas expositivas, nas quais o professor 
é o detentor do conhecimento e o aluno receptor 
deste.  
Esse texto se refere à geografia escolar: 

 
A) Tradicional. 
B) Do subdesenvolvimento. 
C) Quantitativa. 
D) Política. 
E) Crítica. 

 
 
12. Alexandre von Humboldt e Karl Ritter são 

considerados os fundadores da geografia moderna; 
vivendo na mesma época, estavam ligados às 
classes dominantes de seu país. Tiveram vidas bem 
diversas, mas as ideias de um e outro convergiram 
para os mesmos princípios. 

 
Sobre o texto acima, pode-se considerar que: 

 
I. Humboldt tinha grande preocupação com o  

estabelecimento de leis gerais que explicassem o 
mundo em que vivia, relacionando o povo, 
categoria social, com o ambiente. 

II. Comparando a distribuição do relevo, do clima e 
das associações vegetais em várias latitudes, 
Humboldt analisou a interação entre elementos, 
estabelecendo causas e efeitos, o que levou à 
formulação do princípio da causalidade. 

III. Karl Ritter procurou explicar a evolução da 
humanidade, ligando-a às relações entre o povo 
e o meio ambiente, fazendo, sobretudo, a 
descrição da sociedade. Admitiu que o todo era a 
soma das partes e formulou o princípio da 
analogia.  

 
Assinale a alternativa CORRETA: 

 
A) Somente o enunciado I é verdadeiro. 
B) Somente o enunciado II é verdadeiro. 
C) Somente o enunciado III é verdadeiro. 
D) Somente os enunciados II e III são verdadeiros. 
E) Todos os enunciados são verdadeiros. 
 
 

13. No mundo atual, as informações e os meios de 
comunicação permitem conhecer os lugares mais 
distantes. Ainda assim é importante que o professor 
selecione os conteúdos a serem abordados, 
considerando que a Geografia estuda, analisa e 
explica o espaço geográfico. 
Sobre isso, pode-se considerar que: 
 
 

 

I. O critério de seleção dos conteúdos deve estar 
referido a um tipo de fenômeno ou problemática. 
Essa problemática está situada num determinado 
espaço que lhe define a área a ser considerada e 
a sua localização no espaço. 

II. O local e o regional são recortes da realidade 
global que devem ser considerados no ensino de 
Geografia. As explicações exigem uma 
abordagem nos diversos níveis ou escalas de 
análise. 

III. A análise de uma situação local implica em 
buscar as explicações, as causas e os motivos 
não apenas no local nem no momento atual, mas 
sim noutros níveis maiores e mais complexos.  

 
Assinale a alternativa CORRETA: 
 
A) Somente o enunciado I é verdadeiro. 
B) Somente o enunciado II é verdadeiro. 
C) Somente os enunciados II e III são verdadeiros. 
D) Somente o enunciado III é verdadeiro. 
E) Todos os enunciados são verdadeiros. 

 
 
14. Nas aulas de Geografia, “o aluno, posto diante da 

construção dos materiais que apresentam 
territorialidades, como os mapas, via de regra, 
demonstra que não se reconhece como um dos seus 
produtores, tornando-se, dessa maneira, o 
estrangeiro em sua própria terra. A incompreensão 
das espacialidades vivenciadas e produzidas pelos 
sujeitos sociais implica impossibilidade da construção 
de laços de identificação coletivos e 
contextualizados, constituindo, assim, as identidades 
individuais e abstratas dos sujeitos, a expressão e, 
ao mesmo tempo, o meio de realização dos 
processos alienadores atuantes na sociedade 
capitalista.” 

 
Sobre o texto acima é CORRETO afirmar que: 
 
A) O letramento cartográfico é importante para que o 

aluno possa se localizar e se orientar no espaço, 
além de conseguir ler as legendas e as escalas 
dos mapas.  

B) O letramento cartográfico possibilitará ao aluno 
maior compreensão do espaço geográfico e deve 
ser contínuo durante a vida escolar do estudante.    

C) Os alunos, sujeitos da educação, são pessoas 
passivas e, por isso, é necessário que a 
Geografia apresente em sala muitos mapas e 
imagens para que eles percebam as diferenças 
entre as paisagens. 

D) As propostas de Geografia, que desde o final da 
década de 1980 estão fundamentadas nas 
teorias críticas, não formaram cidadãos críticos e, 
portanto, uma das soluções seria a volta à 
Geografia Tradicional, pois os alunos ainda não 
se identificam como sujeitos produtores do 
espaço. 

E) O letramento cartográfico termina ao final das 
séries iniciais e a partir de então o aluno está 
preparado para ler e analisar os diferentes 
mapas. 
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15. Uma questão que está muito presente na prática 
cotidiana é: que Geografia estudar? 

 
Assinale com (V) as afirmativas e com (F) as falsas: 
 
(___) A dinamicidade da construção do espaço 
geográfico tem de ser compreendida pelo aluno. Os 
conteúdos estudados devem demonstrar como, no 
processo das relações da sociedade com a natureza, 
o espaço vai sendo produzido e transformado. 
(___) A memorização ainda é o melhor caminho a ser 
percorrido pelo aluno. Atualmente, professores e 
alunos dispõem de muitas informações instantâneas 
e em rede. Essas informações podem substituir os 
conteúdos escolares. 
(___) Os conteúdos de Geografia não podem ser um 
amontoado de assuntos ou lugares cujos temas são 
soltos e de difícil compreensão para os alunos. 
Devem permitir que ele se perceba como um sujeito 
que também constrói o espaço geográfico. 
(___) A Geografia que o aluno estuda deve permitir 
que ele se perceba como participante do espaço 
onde vive, cujos fenômenos que ali ocorrem são 
resultado da vida e do trabalho dos homens. 
(___) Para superar a dicotomia entre Geografia 
Física e Humana é necessário que os conteúdos 
sejam compartimentados, iniciando-se pela 
abordagem dos conteúdos sobre o meio ambiente, 
seguindo para os conteúdos de abordagem humana 
e, por fim, para a abordagem política. 

 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 

 
A) F - F - F - V – F 
B) V - F - V - V - F 
C) F - V - V - F - V 
D) V - V - F - V - V 
E) V - F - V - F – V 

 

EESSPPEECCÍÍFFIICCAASS  DDEE  GGEEOOGGRRAAFFIIAA  
16. Diferentes projeções cartográficas foram 

desenvolvidas para permitir a representação da 
esfericidade terrestre num plano (que são os mapas 
e as cartas), cada uma priorizando determinado 
aspecto da representação, como a dimensão ou a 
forma. As projeções cartográficas são classificadas 
quanto à superfície de projeção e às propriedades.  
Quanto às propriedades, podem minimizar as 
deformações ocorridas em relação às áreas, aos 
ângulos ou às distâncias. Assim, quanto às 
propriedades, pode-se considerar que: 
 
I. A projeção Conforme não deforma os ângulos em 

torno de quaisquer pontos. 
II. A projeção Equivalente não altera as áreas, 

conservando, assim, uma relação constante com 
a sua correspondência na superfície terrestre. 

III. Na projeção Equidistante os comprimentos são 
representados em escala uniforme. 

Assinale a alternativa CORRETA: 
 

A) Somente o enunciado I é verdadeiro. 
B) Somente o enunciado II é verdadeiro. 
C) Somente o enunciado III é verdadeiro. 
D) Somente os enunciados I e III são verdadeiros. 
E) Todos os enunciados são verdadeiros. 

 
 
17. “É tudo aquilo que nós vemos, o que nossa visão 

alcança. (...) O domínio do visível, aquilo que a vista 
abarca. (..) Não se forma de uma só vez, mas, por 
acréscimos, substituições; a lógica pela qual se fez 
um objeto no passado era a lógica da produção 
daquele momento. (...) É um resultado de adições e 
subtrações sucessivas. É uma espécie de marca da 
história do trabalho, das técnicas.(...) É a 
materialização de um instante da sociedade.” 
(SANTOS, M. 1988). 

 
O texto acima é o conceito de: 

 
A) Espaço. 
B) Paisagem. 
C) Território. 
D) Configuração territorial. 
E) Região. 

 
 
18. “É o resultado da soma e da síntese, sempre refeitas 

da paisagem com a sociedade através da 
espacialidade. É a sociedade encaixada na 
paisagem, contém o movimento. (...) É o conjunto de 
objetos e de relações que se realizam sobre estes 
objetos, não entre estes especificamente, mas para 
as quais eles servem de intermediários.” (Adaptado 
de SANTOS, M.) 
O texto acima é o conceito de: 

 
A) Espaço geográfico. 
B) Regionalização. 
C) Geografia. 
D) Configuração territorial. 
E) Espaço natural. 

 
 
19. Sobre a hierarquia urbana atual, pode-se considerar 

que: 
 

I. As relações entre as cidades obedecem a uma 
hierarquia rígida da cidade local à metrópole. 
Nesse caso, um agricultor irá vender sua 
produção à cidade local, depois a uma cidade 
maior (regional), posteriormente a produção será 
vendida à metrópole incompleta e, por fim, 
chegará à metrópole completa. 

II. As pequenas cidades mantêm relações com 
cidades maiores, como as metrópoles ou as 
cidades globais. Nesse caso, a produção agrícola 
pode ser vendida diretamente às metrópoles ou 
mesmo ao exterior. 

III. Os transportes e as comunicações conheceram 
grandes avanços, a partir dos anos de 1970, 
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facilitando os deslocamentos. Mais que isso, a 
rede de comunicações permite que negócios 
sejam feitos de forma virtual, da cidade (local) 
para outros lugares, até mesmo metrópoles e 
cidades globais. É o caso de produtos que 
podem ser adquiridos pela rede de computadores 
diretamente nos centros mundiais ou mesmo 
produtos negociados diretamente nas bolsas de 
valores globais. 

 
Considerando os enunciados, assinale a alternativa 
CORRETA: 

 
A) Somente os enunciados I e II são verdadeiros. 
B) Somente os enunciados I e III são verdadeiros. 
C) Somente o enunciado II é verdadeiro. 
D) Somente o enunciado III é verdadeiro. 
E) Somente os enunciados II e III são verdadeiros. 

 
 
20. “No fim do século XX e graças aos avanços da 

ciência, produziu-se um sistema de técnicas 
presidido pelas técnicas de informação, que 
passaram a exercer um papel de elo entre as demais, 
unindo-as e assegurando ao novo sistema técnico 
uma presença planetária. Mas não só a existência de 
um sistema de técnicas é o resultado das ações que 
asseguram a emergência de um mercado global. Os 
fatores que explicam (...)  são a unicidade da técnica, 
a convergência dos momentos, a cognoscibilidade do 
planeta e a existência de um motor único na história.” 
(Adaptado de SANTOS, M. 2009). 

 
O texto acima refere-se: 
 
A) Ao espaço geográfico. 
B) Ao comércio internacional. 
C) À paisagem. 
D) À globalização. 
E) Ao território. 

 
21. Com base nos dados no gráfico a seguir é 

VERDADEIRO afirmar que: 
 
 

Brasil -Taxas de Fecundidade Total - 1990-2008 

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisa, Coordenação de População e Indicadores Sociais

 
 

A) Os dados apresentados evidenciam contínua 
redução nas taxas de fecundidade desde 1990. 
Destaca-se o ano de 2008, cuja taxa era inferior 
a dois filhos por mulher. 

B) Entre os anos de 2002 a 2004 não houve queda 
na fecundidade e o crescimento manteve-se 
igual, promovendo pequeno aumento da 
população.   

C) Entre 1995 e 2001 a queda da fecundidade 
ocorreu somente na população jovem e foi 
decorrente da violência urbana das regiões 
metropolitanas.   

D) Há, de um lado, um aumento nas taxas de 
natalidade devido à gravidez das adolescentes, 
principalmente as de baixa renda, e redução da 
fecundidade nas mulheres adultas, de outro. 

E) Os indicadores apresentados no gráfico não 
representam a real situação brasileira, pois a 
queda de fecundidade é seletiva e ocorre apenas 
na população de alta renda. 

 
 
22. “As profundas transformações por que passaram a 

agricultura e o espaço rural no Brasil, período 
compreendido entre fins da década de 70 e início dos 
anos 80, traduziram-se numa intensa, mas parcial e 
setorizada, modernização produtiva, no 
esvaziamento populacional relativo desse espaço e 
em novas dinâmicas sociais, econômicas e 
ambientais.”  
Sobre as transformações da agricultura e do espaço 
rural brasileiro, pode-se considerar que: 

 
I. Entre os agricultores, muitos dos que 

permaneceram na agricultura e uma parcela 
significativa dos que foram excluídos dela por 
consequência direta ou indireta desse modelo de 
modernização iriam constituir movimentos de luta 
ou oposição aos efeitos desse mesmo modelo. 
Nos fins dos anos 70, eles lutaram por melhores 
condições de produção, por melhores preços de 
produtos e condições de comercialização e 
também lutaram pela terra. 

II. O processo de modernização iniciado nos anos 
70, mesmo com um impacto produtivo e um 
aumento dos excedentes exportáveis, agravou a 
concentração de terra, com um acelerado 
processo de migração urbano-rural e com 
tensões sociais no campo.  

III. A pequena agricultura familiar que tem na 
produção de subsistência um dos pontos fortes, 
não pode ser intrinsecamente avesso às culturas 
de mercado, apesar de ter dificuldades de acesso 
ao mercado, seja por insuficiência de recursos, 
seja por falta de meios de comercialização. Isso 
nunca impediu que uma parcela dos produtos 
para subsistência fosse regularmente 
comercializada.  

 
Assinale a alternativa CORRETA: 
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A) Somente o enunciado I é verdadeiro. 
B) Somente os enunciados II e III são verdadeiros. 
C) Somente os enunciados I e III são verdadeiros. 
D) Somente o enunciado II é verdadeiro. 
E) Todos os enunciados são verdadeiros. 

 
 
23. O IDH (índice de desenvolvimento humano) foi criado 

em 1990 pelo Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento, como um contraponto à utilização 
do Produto Interno Bruto (PIB) per capta como único 
parâmetro para mensurar o desenvolvimento dos 
países. O IDH do Brasil é de 0.807, o que representa 
grandes avanços na qualidade de vida da população. 

 
Esse indicador é calculado observando-se as 
seguintes dimensões: 

 
A) A renda, medida pelo PIB per capita (corrigido 

pelo poder de compra de cada país), a 
longevidade, para a qual é utilizada a expectativa 
de vida ao nascer, e a educação, em que se 
consideram a taxa de analfabetismo e a de 
matrículas.  

B) A distribuição de renda (medida pelo PIB Bruto), 
as taxas de mortalidade infantil e o acesso à 
escolaridade, principalmente do índice de 
analfabetos adultos. 

C) A renda per capita (medida pelo PIB), as taxas de 
escolaridade juvenil e adulta (considerando os 
anos de permanência na escola) e as taxas de 
natalidade e mortalidade. 

D) O acesso ao saneamento básico (principalmente 
à água tratada, coleta de lixo e tratamento de 
esgoto), a quantidade média dos anos de 
escolaridade da população adulta e a renda per 
capita. 

E) As taxas de fecundidade, as taxas de mortalidade 
infantil, a renda per capita e o acesso aos 
serviços de água tratada e coleta de lixo. 
 

 
24. O modelo de agricultura que se pratica na Região 

Metropolitana de Curitiba – RMC- recebe influência 
das condições naturais, tipos de solos, relevo, 
disponibilidade de água, bem como da proximidade 
com Curitiba e do processo de ocupação do espaço.  
Sobre o espaço e a produção rural da Região 
Metropolitana de Curitiba, pode-se considerar: 
 
I. A produção de hortaliças está concentrada nos 

municípios mais próximos de Curitiba, como 
Colombo e São José dos Pinhais, coexistindo 
com as bacias hidrográficas. Essa produção faz 
uso de adubos químicos e agrotóxicos que são 
impactantes para o meio ambiente. 

II. Aproximadamente 90% das propriedades rurais 
da RMC são constituídas de pequenas 
propriedades, com áreas em torno de 10ha. Mas 
também existem as grandes propriedades com 
atividades como haras, produtos florestais ou 
produção mineral. 

III. No Vale do Ribeira, caracteriza-se a bacia 
hidrográfica do rio Ribeira, em que o relevo é 
mais movimentado com solos mais rasos, a 
produção das florestas como a Bracatinga e o 
Pinus é a principal atividade econômica. 

 
Assinale a alternativa CORRETA: 
 
A) Somente o enunciado I é verdadeiro. 
B) Somente os enunciados I e II são verdadeiros. 
C) Somente os enunciados II e III são verdadeiros. 
D) Somente o enunciado III é verdadeiro. 
E) Todos os enunciados são verdadeiros. 

 
25. O ciclo hidrológico é fechado em nível global. Os 

volumes evaporados em determinado lugar não 
precipitam necessariamente no mesmo local, pois há 
movimentos contínuos, com dinâmicas, na atmosfera 
e na superfície terrestre. Da precipitação que ocorre 
nos continentes, somente parte é evaporada.  
Assinale com (V) as verdadeiras e com (F) as falsas 
sobre os fatores que influenciam a variabilidade do 
ciclo hidrológico nos diferentes locais: 

 
(___) Irregularidade com que a energia solar atinge 
os diversos locais. 
(___)Diferente comportamento térmico dos 
continentes em relação aos oceanos. 
(___) Influência da rotação e da inclinação do eixo 
terrestre na circulação atmosférica, determinando as 
estações do ano. 
(___) Variabilidade espacial de solos e coberturas 
vegetais. 
(___) Quantidade de vapor de AGU, CO2 e ozônio na 
atmosfera. 
 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 

 
A) F - V - V - F - F 
B) V - F - F - V - V 
C) F - F - F - V – V 
D) V - V - V - V - V 
E) V - V - V - F - V 

 
26. Sobre o meio geográfico técnico-científico-

informacional atual, característico dos espaços 
urbano e rural, dos países ricos e pobres, pode-se 
considerar que: 

 
I. Ao surgirem novas técnicas, as outras não 

desaparecem. Continuam existindo, mas o novo 
conjunto de instrumentos passa a ser usado 
pelos novos atores hegemônicos, enquanto os 
não hegemônicos continuam utilizando conjuntos 
menos atuais e menos poderosos.  

II. O motor único da globalização é a mais valia 
universal. Essa se tornou possível, pois a 
produção ocorre em escala mundial, por 
intermédio de empresas mundiais que competem 
entre si.  

III. A competitividade entre as empresas as conduz a 
alimentar um demanda diuturna de mais ciência, 
de mais tecnologia, de melhor organização, para 
manter-se à frente da corrida. 
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Assinale a alternativa CORRETA: 
 

A) Somente o enunciado I é verdadeiro. 
B) Somente os enunciados II e III são verdadeiros. 
C) Somente o enunciado II é verdadeiro. 
D) Somente os enunciados I e III são verdadeiros. 
E) Todos os enunciados são verdadeiros. 

 
 
27. Há um tipo particular de mapa temático em que os 

elementos representados (por exemplo, áreas dos 
países, distribuição da riqueza mundial e outros)   
são mostrados em tamanhos proporcionais à 
importância de sua participação no fenômeno 
representado. Os elementos representados não 
apresentam a mesma escala e também não há 
fidelidade nas formas. Em contrapartida, é mais fácil 
perceber o peso da participação de cada país no 
fenômeno representado, pois essa participação é 
diretamente proporcional à área mostrada. 

 
O texto acima refere-se: 

 
A) Ao gráfico estatístico. 
B) À escala geográfica. 
C) À anamorfose geográfica. 
D) A projeções cartográficas. 
E) A cartas e croquis. 

 
 
28. A Congada é uma dança tradicional da cidade da 

Lapa (PR). Surgiu para cumprir a função simbólica de 
restaurar a Corte do Rei do Congo. Uma vez por ano 
eram eleitos o rei e a rainha e organizava-se uma 
festa. O cortejo desfilava pelas ruas, com os 
soberanos à frente, usando roupas reais estilizadas e 
os súditos atrás. Com o sincretismo religioso, passou 
a ser uma dança em louvor a São Benedito. Essa 
tradição é mantida com todas as cores, os ritmos e a 
bonita coreografia.   
Esse texto se refere a uma tradição dos: 

 
A) Descendentes de japoneses. 
B) Portugueses. 
C) Espanhóis. 
D) Povos africanos. 
E) Indígenas. 

 
29. Este cânion se situa entre os municípios de Castro e 

Tibagi, no rio Iapó. É o sexto maior do mundo, com 
32 km, além de ser o único com vegetação nativa. 
Seus cânions chegam a atingir 311m de 
profundidade. Além das belezas naturais, nele 
podem-se observar inúmeras pinturas rupestres de 
habitantes que deixaram seus vestígios há milhares 
de anos.  
Esse texto se refere ao: 

 
A) Parque Estadual de Vila Velha. 
B) Cânion do Guartelá. 
C) Parque das Cataratas. 
D) Cânion do Rio Iguaçu. 
E) Salto São Sebastião. 

30. A política de preservação de recursos ambientais no 
Brasil consiste, basicamente, na proteção de 
amostras representativas dos principais 
ecossistemas brasileiros. ______________________ 
é uma extensão de área natural, de valor ecológico, 
destinada à pesquisa e à experimentação científica. 
Cerca de 90% da área é considerada reserva 
integral. Nela somente podem ser realizadas 
pesquisas que não impliquem alteração do 
ecossistema natural. Os 10% da área podem ser 
utilizados para experimentação, que tenham como 
finalidade o estudo de efeitos de certas atividades 
sobre o ecossistema. 

 
A lacuna acima é CORRETAMENTE preenchida 
com: 
 
A) Estação ecológica. 
B) Parque Natural. 
C) Parque Nacional. 
D) Área de preservação permanente. 
E) Mancha experimental. 

 
 
31. Leia os enunciados sobre o espaço agrícola 

brasileiro: 
 

I. Nas áreas de fronteiras agrícolas, ou seja, nas 
regiões de expansão das terras de cultivo e de 
pastagens, como ocorre na região centro-oeste 
do Brasil, nos cerrados e na floresta amazônica, 
os problemas ambientais se acentuam. A partir 
da década de 1990, com a tentativa de ocupação 
do território nacional, foi desencadeada uma 
vigorosa migração do sul e do nordeste para o 
centro-oeste e norte. 

II. Com a ocupação das regiões norte e centro-
oeste, as florestas deram lugar a culturas de ciclo 
curto, como arroz, feijão, milho e mandioca. No 
eixo da rodovia Transamazônica introduziu-se o 
cultivo de cacau e de pimenta-do-reino. 

III. As atividades agrícolas modernas são cada vez 
mais avançadas tecnologicamente, empregando 
baixa quantidade de mão de obra e utilizando 
maquinarias, adubos químicos, inseticidas e 
herbicidas. Assim, o ambiente natural está cada 
vez mais alterado, chegando, em algumas áreas 
do Brasil, à verdadeira degradação. 

 
Assinale a alternativa CORRETA: 

 
A) Somente o enunciado I é verdadeiro. 
B) Somente o enunciado III é verdadeiro. 
C) Somente os enunciados II e III são verdadeiros. 
D) Somente os enunciados I e II são verdadeiros. 
E) Todos os enunciados são verdadeiros. 
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32. Em Curitiba são 7h da manhã e uma pessoa precisa 
fazer uma ligação telefônica para outra que está em 
São Francisco (EUA). As duas cidades estão 
situadas a oeste de Greenwich. Curitiba está 
localizada no fuso horário – 3 (menos 3) e São 
Francisco está localizada no fuso horário  - 8 (menos 
8), com relação a Greenwich. Dado esse contexto, 
que horas serão em São Francisco? 

 
A) 2 horas da manhã. 
B) 2 horas da tarde. 
C) 10 horas da manhã. 
D) 11 horas da noite. 
E) Meio-dia (12h). 

 
 
33. No livro Os Sertões, Euclides da Cunha descreve a 

paisagem abaixo: 
 

“Então a travessia das veredas sertanejas é mais 
exaustiva que a de uma estepe nua. Nesta, ao 
menos, o viajante tem o desafogo de um horizonte 
largo e a perspectiva das planuras francas. (...) 
abrevia-lhe o olhar; agride-o e estonteia-o; enlaça-o 
na trama espinescente e não o atrai; repulsa-o com 
as folhas urticantes, com o espinho, com os gravetos 
estalados em lanças; o desdobra-se na frente léguas 
e léguas, imutável no aspecto desolado: árvores sem 
folhas, de galhos estorcidos e secos, revoltos, 
entrecruzados, apontando rijamente no espaço ou 
estirando-se flexuosos pelo solo, lembrando um 
bracejar imenso, de tortura, de flora agonizante... “ 

 
O texto acima descreve a paisagem: 
 
A) Do cerrado. 
B) Da caatinga. 
C) Dos campos de planalto. 
D) De queimadas. 
E) Do pantanal. 

 
 
34. Atualmente a discussão sobre as fronteiras e as 

relações comerciais é bastante atual no ensino de 
Geografia. Assim, é INCORRETO afirmar que: 

 
A) Atualmente, vivemos um mundo sem fronteiras 

físicas ou políticas entre os países, marcados por 
uma avalanche de informações divulgadas pelos 
meios de comunicação em massa e pela 
tecnologia das informações. A sociedade em 
rede já aboliu as fronteiras, eliminado totalmente 
o conceito de estado-nacional. Portanto, não faz 
mais sentido estudar os estados-nação nem 
mesmo os blocos econômicos, pois já foram 
superados.   

B) Nas últimas décadas, muitos países que tinham 
uma economia voltada basicamente para o setor 
primário têm recebido em seus territórios filiais ou 
subsidiárias de multinacionais, fato que vem 
modificando profundamente seus perfis 
econômicos. 

C) Presencia-se a queda de barreiras físicas em 
diversos países e a formação de alianças e de 
blocos econômicos regionais. A queda das 
barreiras entre diferentes países é um sintoma da 
disputa que vem ocorrendo entre os países, com 
o objetivo de ampliar suas participações 
comerciais no mercado mundial. Alianças 
internacionais, de blocos econômicos regionais, 
foram estabelecidas nas últimas décadas. 

D) O aumento das transações comerciais entre 
países tem como principal causa a expansão das 
multinacionais pelo mundo. A comercialização 
maciça de bens e serviços por empresas no 
mercado internacional elevou os lucros, ao ponto 
de muitas delas terem faturamento anuais acima 
do produto interno bruto (PIB) de muitas nações. 

E) À medida que as nações formam os blocos 
regionais, as fronteiras entre elas vão sendo 
reduzidas, mas se observa que, no interior de 
muitos países, surgem nacionalismos 
exacerbados, reivindicando as diferenças 
culturais locais.  

 
 
35. No Brasil, a criação de unidades de conservação é 

uma das maneiras de proteger o patrimônio natural e 
cultural, implementando pesquisas científicas, 
manejo e educação ambiental.  
Dado esse contexto, relacione a primeira coluna de 
acordo com a segunda: 

 
A -  Parque Nacional. 
B -  Estação Ecológica. 
C -  Áreas de Proteção Ambiental. 
D -  Reserva Ecológica. 
E -  Reserva Biológica. 

 
(___) Áreas submetidas ao planejamento e à gestão 
ambiental. Destinam-se à compatibilização de 
atividades humanas com a proteção da fauna, da 
flora e da qualidade de vida da população local. 
Podem ser estabelecidas em áreas públicas e 
privadas. Em algumas é permitido o desenvolvimento 
de atividades econômicas. 
(___) Área com características naturais excepcionais 
que pode servir a fins científicos, educacionais e de 
lazer. 
(___) Áreas para proteção e manutenção das 
florestas e de outros tipos de vegetação natural, 
visando a sua preservação permanente. 
(___) Área representativa que ainda possui 
ecossistemas nativos. Destina-se à realização de 
pesquisas básicas aplicadas à proteção do ambiente 
natural e ao desenvolvimento da educação 
conservacionista. 
(___) Área criada para abrigar espécimes da fauna e 
da flora com importante significado científico. A 
presença humana só é permitida para a realização de 
estudos, educação científica e monitoramento 
ambiental.  
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Assinale a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA. 

 
A) A - B - C - D - E 
B) D - E - C - B - A 
C) B - C - E - A – D 
D) C - A - D - B - E 
E) E - D - A - C - B 

 
 
36. “A África está na Flórida Central. Pode parecer 

loucura, mas essa afirmação é verdadeira dentro dos 
limites do novo parque da Walt Disney World. 
Réplica, reconstituição ou reprodução, não importa. 
O fato é que ao entrar na ‘terra’ de nome África , a 
maior área temática da Disney’s  Animal Kingdom, o 
visitante tem a sensação de estar explorando aquele 
continente.  É tão perfeitamente ambientada, que até 
os africanos de sangue, em visita ao complexo, se 
dizem em casa – essas foram as palavras de um dos 
embaixadores da África dentro das instalações do 
Parque. O vilarejo, as florestas com sua vegetação 
típica, a savana e a rica diversidade animal 
encontrada neste continente, tudo foi 
minuciosamente e exaustivamente pesquisado pelos 
imagineers da Disney Animal  Kingdom (...)”  

 
O texto acima é um exemplo de: 

 
A) Paisagem natural. 
B) Paisagens preservadas. 
C) Paisagens tropicais. 
D) Paisagem urbanística. 
E) Paisagem artificial. 

 
 
37. Um turista de Curitiba viajará no mês de janeiro, 

durante suas férias, para um cruzeiro no 
Mediterrâneo, indo também à Tunísia. Nessa viagem 
aproveitará para conhecer as praias do Mediterrâneo 
e o deserto do Saara. Assim, esse turista vai saber 
que: 

 
I. Em janeiro é inverno; portanto nessa região as 

temperaturas são consideradas amenas. Os dias 
são mais curtos que as noites. Mesmo no Saara, 
por ser inverno, à noite há uma queda nas 
temperaturas e durante o dia elas são amenas.  

II. Nesse mês é verão no Mediterrâneo, com as 
temperaturas elevadas e pouca precipitação. Os 
dias são longos e favorecem os passeios ao ar 
livre. No Saara as temperaturas são elevadas 
durante o dia e frias à noite.  

III. É primavera no mês de janeiro e nessa região já 
há intensas nevascas com grande acúmulo de 
gelo, propiciando os esportes de neve. 
Consequentemente, as temperaturas são baixas, 
os dias muito curtos e as noites longas.  

 
 

Assinale a alternativa CORRETA: 
 
A) Somente a assertiva II é verdadeira. 
B) Somente a assertiva III é verdadeira. 
C) Somente a assertivas I e III são verdadeiras. 
D) Somente a assertiva I é verdadeira. 
E) Somente as assertivas II e III são verdadeiras. 

 
 
38. As terras do oeste-sudoeste do Paraná foram 

efetivamente ocupadas no século XX. Assim, há 
expansão das áreas ocupadas, com a fundação de 
povoados e cidades. A concessão de terras a preços 
baixos propiciou a grande exploração da erva mate, a 
derrubada das florestas e a extração da madeira.  
 
Sobre isso, é CORRETO considerar: 

 
 

A) Essas terras atraíram muitos colonos ítalo-
alemães provenientes do Rio Grande do Sul e de 
Santa Catarina que ali reproduziram um mesmo 
modelo de ocupação, que se caracterizava por 
pequenas propriedades, cultivadas com a mão de 
obra familiar, nas quais primeiramente se 
produzia para o consumo familiar e o excedente 
era vendido. Um exemplo é a cidade de Toledo. 

B) Essas terras foram ocupadas pelos projetos 
governamentais de colonos estrangeiros, como 
os eslavos. Esses colonos vieram diretamente da 
Europa para colonizar essas terras, nas colônias 
homogeneamente étnicas, como Prudentópolis, 
Irati e Mallet.  

C) Essas terras foram ocupadas por migrantes 
oriundos de Minas Gerais e do nordeste para 
plantar café, nas médias e grandes propriedades. 
Muitos colonos eram apenas meeiros ou 
trabalhadores assalariados e, posteriormente, 
adquiriram suas terras. Fundaram cidades como 
Londrina, Maringá e Bandeirantes.  

D) Essas são as terras onde ocorreu o conflito do 
Contestado, em que o Paraná perdeu para Santa 
Catarina. Nessas terras a principal fonte de renda 
era a criação de gado, nas grandes propriedades. 
Depois de exauridas, as terras foram ocupadas 
com as plantações de cana. São exemplos as 
cidades de Palmas, Castro e Guarapuava. 

E) Essas terras ainda hoje são as áreas 
quilombolas. São as áreas remanescentes dos 
antigos quilombos. Nelas pratica-se agricultura 
intensiva, com a técnica da coivara. São as 
comunidades do Capão Alto e Paiol de Telha, em 
Adrianópolis. 
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39. Após o ataque às torres gêmeas do World Trade 
Center, em 11 de setembro de 2001, acentuou-se a 
posição belicista do então presidente dos EUA, G. W. 
Bush, anunciando que “Cada nação e cada religião 
tem de tomar uma decisão agora. Ou estão conosco 
ou estão com os terroristas”. Como consequências, 
podem-se citar: 

 
I. Hoje a guerra é contra as redes de terroristas, 

uma das quais a Al Qaeda. Como retaliação ao 
ataque às torres gêmeas, os EUA atacaram o 
Afeganistão e invadiram o Iraque, demonstrando 
seu poderio bélico, econômico e tecnológico. A 
guerra contra o Iraque ocorreu sem a aprovação 
do Conselho de Segurança da ONU. 

II. Os países que apoiaram os EUA na Guerra do 
Iraque também sofreram as consequências 
desse apoio, como o ataque à estação de trens 
de Madri, quando os terroristas explodiram, 
simultaneamente, quatro trens, o que deixou um 
saldo de mais de 200 mortos e muitos feridos. 

III. Os ataques às estações de trem de Madri e dos 
ônibus em Londres, o que resultou na morte do 
brasileiro Jean Charles de Menezes, não têm 
relação com os grupos terroristas ou mesmo com 
a invasão do Iraque e do Afeganistão. Foram 
provocados pelos grupos militantes de extrema 
direita desses países, que lutam contra a entrada 
de imigrantes ilegais. 

 
Assinale a alternativa CORRETA: 

 
A) Somente a assertiva I é verdadeira. 
B) Somente a assertiva III é verdadeira. 
C) Somente as assertivas I e II são verdadeiras. 
D) Somente as assertivas II e III são verdadeiras. 
E) Todas as assertivas são verdadeiras. 

 
40. A Constituição brasileira define que as comunidades 

remanescentes de quilombos são aquelas que 
“constituem uma identidade étnica 
predominantemente negra, situadas em territórios 
nos quais desenvolvem atividades fundamentais à 
reprodução física e cultural”. 
Sobre as comunidades remanescentes dos 
quilombos, no Paraná, pode-se considerar que: 

 
I. Parte das comunidades até agora identificadas 

encontra-se nos Campos Gerais e nas suas 
margens, como é o caso das comunidades 
negras rurais em Castro, Guarapuava, Lapa, 
Ponta Grossa e Campo Largo. Há, ainda, outras, 
que dizem respeito às áreas ocupadas com a 
criação de gado, situadas nas proximidades do 
antigo Caminho das Tropas, ou Caminho de 
Viamão. 

II. Vários problemas agrários envolvem as 
comunidades remanescentes de quilombos, 
como a grilagem de terras, a violência e a 
expulsão de comunidades negras das terras 
ancestrais, como em Doutor Ulysses e 
Adrianópolis. 

III. Os conflitos agrários revelam que no Paraná esse 
é um problema de longa data, demonstrando a 
escassez e a valorização das terras, 
evidenciando que hoje não mais existem 
comunidades remanescentes de quilombolas no 
Paraná. 

 
Assinale a alternativa CORRETA: 

 
A) Somente os enunciados II e III são verdadeiros. 
B) Somente os enunciados I e II são verdadeiros. 
C) Somente o enunciado III é verdadeiro. 
D) Somente o enunciado I é verdadeiro. 
E) Todos os enunciados são falsos. 
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PPRROOVVAA  DDIISSCCUURRSSIIVVAA  

1. O Projeto Político Pedagógico introduzido na Educação Básica pela LDB, Lei Federal 9394/96, constitui-se num 
instrumento teórico metodológico que contribui para a organização da escola, de forma que a comunidade escolar 
possa participar das decisões referentes à concretização da sua finalidade educativa.  
Argumente, entre 10 e 15 linhas, sobre a contribuiç ão da metodologia da gestão participativa no Planej amento 
de Ensino (das diferentes disciplinas que compõem o  currículo) como meio de garantir melhoria da quali dade 
do ensino e da aprendizagem.  
 

1_________________________________________________________________________________ 

2_________________________________________________________________________________

3_________________________________________________________________________________

4_________________________________________________________________________________

5_________________________________________________________________________________ 

6_________________________________________________________________________________

7_________________________________________________________________________________

8_________________________________________________________________________________

9_________________________________________________________________________________

10________________________________________________________________________________ 

11________________________________________________________________________________

12________________________________________________________________________________ 

13________________________________________________________________________________ 

14________________________________________________________________________________ 

15________________________________________________________________________________ 
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2. No que tange à relação Professor-Aluno-Conhecimento, Veiga (2008, apud CORDEIRO, 2007) salienta a importância 
de que o professor tenha ciência da motivação para escola (o que move os alunos até ela) e da motivação na escola (o 
que os motiva a estudar ou não). Relacione essa afirmação com o artigo 3º da Lei nº 9394/96, inciso X, que traz como 
um dos princípios do ensino a valorização da experiência extraescolar dos alunos.  
Elabore um texto dissertativo, entre 7 e 10 linhas,  em que você analise a importância de o professor d a 
Docência II ter essa (cons)ciência e proponha ações  que cabe a ele planejar e desenvolver. 

 

1_________________________________________________________________________________ 

2_________________________________________________________________________________

3_________________________________________________________________________________

4_________________________________________________________________________________

5_________________________________________________________________________________ 

6_________________________________________________________________________________

7_________________________________________________________________________________

8_________________________________________________________________________________

9_________________________________________________________________________________

10________________________________________________________________________________ 
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3. No contexto socioeducacional vigente, levando em conta as dificuldades de relacionamento com as turmas, muitos 
professores têm utilizado a nota da avaliação como moeda de troca com os alunos, enquanto os conhecimentos 
pedagógicos indicam a relevância de se praticar uma avaliação formativa, entendida como “o ato de acompanhar e 
reorientar a aprendizagem do educando, seja de um ponto de vista processual, seja de um ponto de vista acumulativo, 
tendo em vista a obtenção do melhor resultado possível” (LUCKESI, 2010).  
Entre 8 e 10 linhas, avalie essa prática observada na realidade escolar e indique ações necessárias pa ra que o 
professor possa atuar junto aos alunos de modo que eles considerem mais  o valor do estudo e da 
aprendizagem dos conteúdos para a sua formação huma na e cidadã e menos  o peso da nota.  

 

1_________________________________________________________________________________ 

2_________________________________________________________________________________

3_________________________________________________________________________________

4_________________________________________________________________________________

5_________________________________________________________________________________ 

6_________________________________________________________________________________

7_________________________________________________________________________________

8_________________________________________________________________________________

9_________________________________________________________________________________

10________________________________________________________________________________ 
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4. Durante a sua aula, um professor de 6º ano (5ª série) do Ensino Fundamental, percebeu murmúrios entre os alunos e, 
ao buscar o motivo, deparou-se com caricaturas representando um dos colegas, sendo repassadas de mão em mão. O 
professor reparou também que à medida que os alunos conheciam o teor dos bilhetes a maioria deles alunos 
participava acrescentando detalhes e se divertia com a situação; porém aquele que era representado nos desenhos 
mostrava-se vexado. Diante de tal situação (que pode ser uma brincadeira inocente) ou outras dessa natureza, também 
conhecidas como “Bullying”, que atitudes cabem ao professor?  
Escreva um texto, entre 10 e 15 linhas, a ser encam inhado para o Conselho de Classe com o objetivo de 
discutir esse problema e propor alternativas.  

1_________________________________________________________________________________ 

2_________________________________________________________________________________

3_________________________________________________________________________________

4_________________________________________________________________________________

5_________________________________________________________________________________ 

6_________________________________________________________________________________

7_________________________________________________________________________________

8_________________________________________________________________________________

9_________________________________________________________________________________

10________________________________________________________________________________ 

11________________________________________________________________________________

12________________________________________________________________________________ 

13________________________________________________________________________________ 

14________________________________________________________________________________ 

15________________________________________________________________________________ 
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5. A Lei 11.645/2008 alterou o artigo 26 da LDB 9394/96, tornando obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira 
e indígena nos estabelecimentos do Ensino Fundamental e Médio. Essa mudança traz à tona as questões referentes a 
como  pretendemos que a diversidade esteja contemplada nos currículos escolares. No que se refere a esse assunto, o 
Conselho Estadual de Educação do Paraná determina que: “O Projeto Político Pedagógico das instituições de ensino 
deverá garantir que a organização dos conteúdos de todas as disciplinas da matriz curricular contemple, 
obrigatoriamente, ao longo do ano letivo, a História e Cultura Afro-Brasileira e Africana na perspectiva de proporcionar 
aos alunos uma educação compatível com uma sociedade democrática, multicultural e pluriétnica” (Deliberação 04/06, 
art. 2º). Considerando que essa não é apenas uma questão biológica, mas também histórica, social e cultural (GOMES, 
2007), indique, entre 10 e 15 linhas, as estratégias e os meios de que os professores podem se valer para lid ar 
pedagogicamente com a diversidade nas relações coti dianas da escola.  

1_________________________________________________________________________________ 

2_________________________________________________________________________________

3_________________________________________________________________________________

4_________________________________________________________________________________

5_________________________________________________________________________________ 

6_________________________________________________________________________________

7_________________________________________________________________________________

8_________________________________________________________________________________

9_________________________________________________________________________________

10________________________________________________________________________________ 

11________________________________________________________________________________

12________________________________________________________________________________ 

13________________________________________________________________________________ 

14________________________________________________________________________________ 

15________________________________________________________________________________ 
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