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5) Toda comunicação tem por objetivo a
transmissão de uma mensagem seja ela qual for.
Existem tipos de comunicação e linguagem a fim
de que a compreensão da mensagem aconteça de
maneira correta e funcional. Toda essa distinção
de linguagem acontece em cima de uma diferença
de situações, as funções de linguagem não
abrangem somente a poesia, ela é acessória, mas
pode-se admitir que numa mensagem uma se
destaca mais que a outra. Elas oferecem meios
para se tornar evidente os elementos da
comunicação num texto. Desta forma assinale a
alternativa correta correspondente aos tipos de
funções de linguagem.

Língua Portuguesa
1) Conforme as regras de acentuação
ortográficas, podemos afirmar que as palavras
„„centímetros‟‟ e „„câmeras‟‟ são acentuadas
porque:
a) São proparoxítonas terminadas em S.
b) São paroxítonas
c) São proparoxítonas
d) Nenhuma das alternativas
2) O poema é um todo. É a expressão de uma
visão subjetiva do mundo condensada em poucas
palavras cujo arranjo forma um todo indivisível e
vivo. Para analisar bem e interpretar bem um
poema é necessário analisá-lo por completo em
suas partes (estrofes, versos etc.). Portanto, há
necessidade de conhecer diversos tipos de figuras
de linguagem que o integram. A respeito das
figuras de linguagem podemos afirmar que elas
são estruturadas em 5 níveis, sendo assim
assinale a alternativa correta.

a) Expressiva, conativa, metalinguística,
referencial, fática e poética.
b) Expressiva, cognitiva, metalinguística,
referencial, fática e fonética
c) Expressiva, conativa, metalinguística,
referencial, fônica e poética
d) Nenhuma das alternativas
6) Há muito tempo separamos os signos em duas
classes: Naturais e artificiais. No primeiro caso a
função sígnica é inferida pelo homem, no
segundo, ela é instituída. Signos naturais sendo
mais especifico, poderíamos dizer que é o
conhecimento de alguma coisa diferente, como o
que não se vê, ou quem sabe sobre o sentimento.
A presença do signo marca tanto a ausência de
uma causa de efeito ou o inverso, e as classes de
fenômenos são mediáveis por códigos culturais.
Esse tipo de signo designa a confiabilidade que se
deposita na constância, sendo certas presenças,
ligadas a ausência, isso é a ligação de duas
classes de fenômenos: significantes e significados
do signo natural. (Saussure, 2008). A respeito da
definição de signo assinale a alternativa correta.

a) Semântico, lexical, gráfico, sentimental e fônico.
b) Gráfico, lexical, fônico, sintático e semântico
c) Sintético, gráfico, fonético, lexical e semântico
d) Nenhuma das alternativas
3) De acordo com o texto abaixo assinale a
alternativa correta.
„„Dói-me no coração
Uma dor que me envergonha
Quê ! Esta alma que sonha
O âmbito todo do mundo
Sofre de amor e tortura
Por tão pequena coisa...
Uma mulher curiosa
E o meu tédio profundo ?‟‟

a) Os signos exprimem pensamentos, representa
uma coisa para alguém.
b) Um signo não se define por uma função, e não
transmite pensamentos acerca da realidade.
c) Os signos não se organizam em códigos ou em
linguagens
d) Nenhuma das alternativas

Fernando Pessoa
a) O trecho em destaque pode ser considerado
uma onomatopeia
b) O trecho em destaque pode ser classificado
como uma anáfora
c) O trecho em destaque pode ser classificado
como pleonasmo
d) Nenhuma das alternativas

7) O gênero textual é a forma como a língua é
empregada nos textos em suas diversas situações
de comunicação, de acordo com o seu uso temos
gêneros textuais diferentes. É importante lembrar
que um texto não precisa ter apenas um gênero
textual, porém há apenas um que se sobressai.
(http://www.estudopratico.com.br/generostextuais/) Existem muitos tipos de gêneros
textuais, de acordo com a imagem abaixo,
assinale a alternativa correta.

4) „‟As mulheres, eu as vi na sala colocando o
papo em dia. Há muito tempo não se viam.‟‟ O
termo em destaque pode ser classificado como :
a) Objeto indireto
b) Objeto direto
c) Complemento nominal
d) Nenhuma das alternativas
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Atualidades
11) Sobre Princípios fundamentais da Constituição
da República Federativa do Brasil, é incorreto
afirmar que:
a) A Soberania: o Brasil deverá sempre observar
sua máxima independência, não permitindo que
Países quaisquer interfiram na administração dos
interesses de nosso povo.
b) A Dignidade da Pessoa Humana: nenhuma
nação
conviverá
em
paz,
próspera
e
ordeiramente, se não estiver atenta à dignidade de
seu semelhante. Tudo quanto ofender à dignidade
do ser humano será considerado inconstitucional.
c) A Cidadania: a efetiva participação na gestão
dos negócios e interesses sociais será deferida de
forma representativa, ou seja, escolhemos
(votamos) nossos representantes, que participarão
da administração dos interesses nacionais.
d) Nenhuma das alternativas

(http://educrealmirian.blogspot.com.br/2015/08)
a) O excerto acima pode ser considerado uma
carta ao leitor
b) O excerto acima pode ser considerado um
bilhete
c) O excerto acima pode ser considerado uma
notícia
d) Nenhuma das alternativas
Informática

12) Em 2014, em plena campanha eleitoral, o
candidato à presidência ________ morreu aos 49
anos na queda de um jatinho na cidade de Santos,
litoral sul de São Paulo. A aeronave se preparava
para pouso em Guarujá (SP), o piloto tentou
arremeter devido ao mau tempo e caiu próximo a
prédios residenciais.

08) O CPU - Unidade Central de Processamento,
é um dos principais componentes de um
computador, analise as alternativas abaixo e
assinale qual representa sua função.
a) Armazenar informações.
b) Executar as instruções dos programas.
c) Realiza a comunicação entre o software e o
hardware.
d) Nenhuma das alternativas.

a) Eduardo Cunha.
b) Eduardo Campos.
c) Eduardo Dutra.
d) Nenhuma das alternativas.

09) É característica de um tipo de memória:
Principal funcionalidade é atender a demanda de
velocidade do processador por ser muito rápido, é
uma memória volátil e nela são guardadas as
tarefas utilizadas com maior frequência.
De acordo com a característica, assinale a
alternativa correta, esta que corresponde ao tipo
de memória.

13) Está em vigor no Brasil a divisão regional
estabelecida em 1970, agrupando os estados em
Regiões-Econômicas. Considerando está divisão
assinale a alternativa correta:
a) Amazônia, Centro-Sul, Nordeste.
b) Norte, Nordeste, Sudeste e Sul.
c) Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul.
d) Nenhuma das alternativas.

a) Memória RAM.
b) Registradores.
c) Memória Cache.
d) Nenhuma das alternativas.

14) Em 2015, as contas de energia passaram a
trazer uma novidade: o Sistema de Bandeiras
Tarifárias. As bandeiras verde, amarela e
vermelha indicam se a energia custa mais ou
menos, em função das condições de geração de
eletricidade. Conforme indicado a seguir:

10) Com relação a organização de arquivos e
pastas do Microsof Windows 7, análise a imagem
abaixo e assinale a alternativa correta.
a) Documentos Novembro 2015 é uma subPasta
de Documentos.
b) Imagens é uma subPasta de Documentos.
c) A pasta Música não possui subPasta..
d) Nenhuma das alternativas.

I. Bandeira verde: condições favoráveis de
geração de energia. A tarifa não sofre nenhum
acréscimo;
II. Bandeira amarela: condições de geração
menos favoráveis. A tarifa sofre acréscimo de R$
0,025 para cada quilowatt-hora (kWh)
consumidos;
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III. Bandeira vermelha: condições mais custosas
de geração. A tarifa sobre acréscimo de R$ 0,045
para cada quilowatt-hora kWh consumido.

a) As bandeiras se aplicam a todas as classes
sociais de consumidores.
b) A mudança de cor da bandeira tarifária é
reavaliada mensalmente pelo Operador Nacional
do Sistema Elétrico.
c) Todos os estados e municípios do Brasil foram
incluídos no sistema de bandeiras tarifárias.
d) Nenhuma das alternativas.

erguessem suas fábricas e, com as multas que
muitas fábricas receberam, muitos tiveram que
vender suas fábricas. Nessa condição, os
trabalhadores migraram para o campo no intuito
de realizar agricultura familiar.
c) Nos anos 2000, houve um desenvolvimento
tecnológico
no
setor
agrícola.
Esse
desenvolvimento culminou com a diminuição das
agriculturas familiares e o aumento no
desmatamento. Ou seja, os agricultores familiares
começaram a perder espaço, pois não havia como
competir com o monopólio de grandes produtores,
e começaram a migrar para a cidade. E, com o
aumento de demanda de commodities, novas
áreas foram abertas para plantações.
d) Nenhuma das alternativas.

15) A Operação Lava Jato, deflagrada em março
de 2014, tornou-se a maior investigação sobre
corrupção no Brasil, descobrindo a existência de
um vasto esquema de corrupção na Petrobras,
envolvendo
empreiteiras,
funcionários
da
Petrobras, Operadores financeiros e Agentes
políticos. O nome do caso, “Lava Jato”, decorre do
uso de uma rede de __________ e __________
para movimentar recursos ilícitos pertencentes a
uma das organizações criminosas inicialmente
investigadas. Assinale a opção correta:

17) A maioria das corporações e empresas
controlam o mercado a partir de diferentes
estratégias. Dentre as práticas de mercado e
formas do oligopólio, assinale a alternativa que
define as estratégias abaixo:
I – Grupos ou empresas que se unem, abrindo
mão de sua independência legal, formando uma
única organização.
II – É uma forma de sociedade que administra um
grupo de empresas, possuindo a posse majoritária
das ações.

a) Postos e Lava a Jato.
b) Supermercados e Lava a Jato.
c) Casas de Câmbio e Lava a Jato.
d) Nenhuma das alternativas.

a) Cartel e Conglomerado.
b) Truste e Holding.
c) Cartel e Truste.
d) Nenhuma das alternativas.

Considerando está mudança na conta mensal de
luz, avalie o item incorreto referente ao Sistema de
Bandeiras Tarifárias.

18) Para Meneguette (1995), na cartografia
ocorrem os aspectos: quantitativos (considera
escala e precisão) e qualitativos (dá importância
ao tipo de informação que se quer transmitir, “para
quem é” e “a quem é dirigida”). Até pouco tempo
atrás, muitos motoristas utilizavam mapas
rodoviários para que pudessem chegar ao seu
destino. Hoje essa utilização ficou escassa, por
quê?

Conhecimentos Específicos
16) “A agricultura familiar é extremamente
importante para a economia e segurança
alimentar brasileira. Estima-se que, atualmente,
70% de todo os alimentos consumidos
internamente no país venham deste tipo de
agricultura. Os agricultores familiares também
podem utilizar técnicas, máquinas e defensores
agrícolas
em
seu
processo
produtivo”
(Pensamento Verde, 2014). Porém, alguns fatores
culminaram, no período dos anos 2000, que essa
forma de agricultura familiar ou camponesa
diminuísse, e outros para que houvesse prejuízos
ambientais. Quais fatores podem ser levados em
consideração para tais fatos?

a) Com as informações chegando mais rápido,
muitos motoristas passaram a conhecer os
lugares, sem a necessidade de qualquer meio de
informação, seja manual ou digital.
b) As tecnologias são meios práticos, porém caros
para se obter, e motoristas são de uma classe que
ganham mal para possuírem dessas tecnologias.
c) A praticidade que as tecnologias oferecem hoje
possibilita aos motoristas utilizar de recursos
digitais com informações rápidas e precisas para
chegarem ao seu destino da melhor maneira
possível.
d) Nenhuma das alternativas.

a) O
Brasil
nesse
período
teve
um
desenvolvimento muito forte na industrialização e,
isso fez com que a agricultura diminuísse, a ponto
de acabar com a agricultura familiar. Dessa forma,
muitos migraram para o campo e, para terem onde
morar, desmataram áreas aonde vieram a residir.
b) Com a industrialização, grandes “magnatas” da
época utilizaram terrenos que não poderiam
conter construções prediais, para que se

19) Marque V para verdadeiro e F para falso e
indique a sequência correta:
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( ) Azimute é o nome dado ao ângulo plano
horizontal formado entre a direção Norte e outra
especificada, podendo ser medido tanto através
do Norte Magnético quanto do Norte Geográfico
ou Verdadeiro.
( ) O ângulo formado entre as direções Norte
Magnético e Norte Verdadeiro chama-se
declinação magnética.
( ) Por variar, de acordo com a localização que o
observador está, cada ponto do globo terrestre
terá uma declinação magnética.
( ) Usualmente, a direção Norte Magnético é
representada por uma estrela, enquanto que a
direção Norte Verdadeiro por uma seta (ou agulha
da bússola).

comércio
internacional.
Portanto,
são
características que exprimem a OMC exceto:
a) Preocupação exclusiva com interesses
comerciais que priorizam o desenvolvimento.
b) Regulação de acordos internacionais e
ampliação de negociações.
c) Contribuição para a paz mundial.
d) Nenhuma das alternativas.
22) Dentre as diversas teorias demográficas, a
Teoria Malthusiana é a que relaciona o
crescimento da população em progressão
geométrica com a produção de alimentos
progressão aritmética. Assinale a alternativa
correta, de acordo com Malthus, como solução
para esse problema em questão:

a) V, V, V, F.
b) F, V, F, F.
c) F, V, V, F.
d) Nenhuma das alternativas.

a) Controle sobre as taxas de fecundidade e
natalidade, através de métodos contraceptivos.
b) Controle da natalidade através de uma
“sujeição moral”, já que ele era contrário aos
métodos anticoncepcionais.
c) Ascensão social da classe pobre, com acesso
maior à informação, saúde e educação.
d) Nenhuma das alternativas.

20) Êxodo Rural pode ser entendido como o
deslocamento populacional da zona rural para a
cidade. Esse deslocamento acontece devido a
ações e culminam em reações. Uma das
principais ações é a industrialização e expansão
agrícola de grandes produtores devido ao
consumo elevado. Como exemplo, têm-se as
usinas de cana-de-açúcar, que se tornaram fortes
produtoras agrícolas e grandes desenvolvedoras
industriais. As reações desses êxodos rurais,
devido ao desenvolvimento agrícola-industrial, é o
aumento
da
população
urbana.
Esse
deslocamento despertou o interesse no setor
imobiliário, no qual grandes áreas foram utilizadas
para a construção de loteamentos residenciais.
Muitos desses loteamentos se tornam irregulares,
por quê?

23) A Revolução Técnico-Científica Informacional
proporcionou
diversas
transformações
na
organização da produção e do trabalho. Assinale
abaixo a alternativa que não apresenta uma
consequência da Terceira Revolução Industrial:
a) Difusão de técnicas e objetos alçando o
processo de globalização.
b) Desenvolvimento dos meios de comunicação e
transporte.
c) Terceirização da economia e fortalecimento dos
sindicatos.
d) Nenhuma das alternativas.

a) Ao realizar a obra, algumas empresas de
construção fazem em locais proibidos, de proteção
ambiental, por exemplo. Sendo assim, não é
possível a realização dessa obra e cabe ao poder
público fazer a fiscalização.
b) Nenhuma empresa do setor imobiliário realiza
os trabalhos sem todos os documentos
necessários, portanto elas sempre estão com a
documentação correta e podem fazer onde
quiserem.
c) Cabe ao poder público a autorização dessas
obras. E o poder público, para não correr o risco
de ter uma “richa” com um setor que gera um fluxo
grande na economia, libera a construção mesmo
em locais proibidos.
d) Nenhuma das alternativas.

24) O período que ficou conhecido como Guerra
Fria, logo após o fim da Segunda Guerra Mundial,
em 1945, expressou muitos princípios da
geopolítica, já que envolveu disputas ideológica e
territorial entre a União Soviética e os Estados
Unidos. A partir desse período, a geopolítica viveu
uma espécie de ostracismo, um período de crise,
no qual, seu ressurgimento se fez só nos anos
1970. Marque a alternativa que aponta o autor que
deu como novo enfoque à Geopolítica o
comprometimento com a questão social:
a) O geógrafo alemão Friedrich Ratzel.
b) O geógrafo francês Yves Lacoste.
c) O geógrafo francês Vidal de laBlache.
d) Nenhuma das alternativas.

21) Criada em 1995 em substituição ao Acordo
Geral de Tarifas e Comércio (GATT), a
Organização Mundial do Comércio (OMC)tem por
objetivo geral superintender e liberalizar o

25) Um dos maiores problemas do setor agrário
no Brasil é o que envolve a desigualdade entre os
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“donos” da terra e os trabalhadores e/ou pequenos
proprietários, do qual, as ações tomadas ainda
são insuficientes para a estrutura fundiária. Esse e
outros fatos contribuíram para o fortalecimento de
movimentos sociais e, nesse sentido, são
objetivos da implantação da reforma agrária,
exceto:

b) Possui estrutura fundiária altamente
concentrada– é a maior das regiões
geoeconômicas do país –fornecedor de mão-deobra para o Centro Sul, principalmente.
c) Destacam-se práticas agropecuárias,
extrativismo vegetal e mineração – é a região mais
industrializada – foi a primeira região do país a ser
povoada.
d) Nenhuma das alternativas.

a) Desconcentração de terras e de renda.
b) Expansão da agricultura familiar e orgânica.
c) Diminuição do êxodo rural e de minifúndios.
d) Nenhuma das alternativas.

28) É chamado de movimentos migratórios o
deslocamento entre uma localidade e outra, dos
quais podem ser classificados em diferentes
modalidades, escalas e tipologias. Sobre as
formas de migração abaixo, numere a segunda
coluna de acordo com a primeira:

26) Para Suertegaray (2001), pode-se dizer que o
espaço geográfico contém paisagens, que contém
territórios, lugares e ambientes, e que cada uma
se contém em todas as outras. Detendo- se do
conhecimento dos conceitos batizadores da
Geografia, assinale a alternativa incorreta:

Coluna 1
(1) Migração sazonal.
(2) Migração inter-regional.
(3) Migração intrarregional.
(4) Migração pendular.

a) A maneira como o homem organiza sua vida
juntamente com as formas de produção, compõe o
que se denomina Espaço Geográfico, este que
compreende a relação natureza como forma de
apropriação do homem, no qual a relação espaço
- tempo se faz indissociável e, portanto, como
diferentes tempos em um mesmo espaço,
devendo o conceito ser encarado como um
produto social e histórico.
b) A definição de paisagem pode ser
compreendida como um sistema imaterial e
mutável. Ou seja, a paisagem vai além dos
elementos visíveis e naturais, pois abrange
também aspectos sociais, sendo, geralmente,
confundida com o conceito de Espaço Geográfico.
c) A concepção de Território associa-se à ideia de
poder, do sentido de dominação-apropriação do
espaço, possuindo uma estreita relação com a de
paisagem, enquanto que o lugar, em um sentido
mais operacional, seria a compreensão além dos
termos essenciais: localização, mobilidade,
interação com os objetos e/ou pessoas, mais
como na perspectiva local-global.
d) Nenhuma das alternativas.

Coluna 2
( ) É o deslocamento em um curto período de
meses sendo, portanto, não fixa.
( ) É um fenômeno urbano que trata do
deslocamento momentâneo, ou seja, de uma
migração diária.
( ) Ocorre dentro de uma mesma região.
( ) Fluxo em território nacional e entre regiões.
A alternativa que apresenta a sequência correta é:
a) 1,4, 3, 2.
b) 1, 4, 2, 3.
c) 4, 1, 3, 2.
d) Nenhuma das alternativas.
29) Sobre a utilização de tecnologias como
recurso didático no Ensino da Geografia, assinale
a alternativa correta conforme os Parâmetros
Curriculares Nacionais:
I - O uso de recursos tecnológicos é um meio
didático auxiliar do processo de ensinoaprendizagem, pois permite uma maior interação e
colaboração dos alunos.
II - O uso de tecnologias em sala de aula é um
problema devido à maior distração por causa de
redes sociais e, por isso, sua utilização não é
totalmente indicada.
III - Os recursos tecnológicos aliadosa outras
práticas pedagógicas ajudam na compreensão de
tempo e espaço, na relação entre o local e o
global.
IV - É uma ferramenta indicada para a
problematização de conteúdos específicos e
realização de determinadas atividades, permitindo
ao aluno seu uso como fonte de informações.

27) Além da divisão regional do país elaborada
pelo IBGE, há outras divisões não oficiais, como a
elaborada pelo geógrafo brasileiro Pedro Pinchas
Geiger, que propõe uma regionalização que tem
como o principal critério as características
socioeconômicas. Assinale a alternativa que
indique
corretamente
uma
particularidade
correspondente às três regiões geoeconômicas–
Amazônia, Centro Sul e Nordeste – de Geiger,
respectivamente:
a) Foi a região mais rica do país durante três
séculos – é a região mais desenvolvida – possui
concentração das atividades no setor primário.
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a) I, III, IV, apenas.
b) II, III, IV, apenas.
c) I, II, III, IV.
d) Nenhuma das alternativas.
30) O mapa abaixo apresenta a distribuição do
percentual da população segundo as Grandes
Regiões e as Unidades da Federação de 2010.
Analise-o assinalando Verdadeiro ou Falso:

Fonte: IBGE, 2010.
( ) Embora o Brasil seja considerado como um
dos países mais populosos do mundo, quando se
é relacionada sua densidade demográfica, o país
se mostra pouco povoado e/ou com uma
população irregularmente distribuída.
( ) Apesar da campanha Marcha para o Oeste, há
áreas nas regiões Centro Oeste e Nordeste que
constitui os chamados vazios demográficos.
( ) O maior quantitativo populacional do país
concentra-se no Sudeste.
( ) A faixa litorânea do país apresenta uma
concentração populacional e isso, pode-se dizer,
que é reflexo do povoamento histórico do país.
( ) Apesar da região Nordeste ser menos povoada
que a região Sul, é mais populosa.
A sequência correta é:
a) V, F, F, V, F.
b) V, V, V, V, F.
c) V, F, V, V, V.
d) Nenhuma das alternativas.
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