CONCURSO PÚBLICO

PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO-CE – 001/2019
15 de dezembro de 2019

PROFESSOR PEB II - GEOGRAFIA
NÚMERO DE INSCRIÇÃO

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO
01. Você recebeu do fiscal o seguinte material:
a) Este caderno com 25 (vinte e cinco) questões de prova, sem repetição ou falha;
b) O cartão de respostas destinado às respostas das questões objetivas formuladas na prova.
02. Verifique se este material está em ordem, preencha os espaços destinados ao seu nome, número de inscrição e cargo e assine no
local especificado.
03. No cartão respostas, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita com caneta esferográfica de tinta
preta ou azul.
04. Tenha muito cuidado com o cartão de respostas, pois o mesmo não poderá ser substituído.
05. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C) e (D).
Somente uma corresponde adequadamente ao quesito proposto. Você só deve assinalar uma resposta. A marcação de mais de
uma alternativa anula a questão. Mesmo que uma das respostas esteja correta.
06. Será eliminado do Concurso o candidato que:
a) Não apresentar o documento de identidade exigido pelo Regulamento do Concurso;
b) Ausentar-se da sala de provas antes do tempo mínimo de 60 (sessenta) minutos;
c) Ausentar-se da sala de provas, no tempo permitido, sem o acompanhamento do fiscal;
d) For surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente, por escrito ou por qualquer outro meio
de comunicação, sobre a prova que estiver sendo realizada, ou utilizando-se de máquinas calculadoras e/ou similares, livros,
anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta, inclusive códigos e/ou legislação;
e) Durante a realização das provas, for surpreendido portando aparelhos eletrônicos, tais como bip, telefone celular, walkman,
agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de
carro, pendrive, tablet, smartphone, mp3 player e similares, bem como relógio de qualquer espécie, óculos escuros ou
quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro, etc. e, ainda, lápis, lapiseira/grafite e/ou borracha,
recipiente ou embalagem, tais como garrafas de água, suco, refrigerante e embalagens de alimentos (biscoitos, barras de
cereais, chocolates) que não sejam fabricadas em material transparente ou que estejam com o rótulo;
f) Estiver portando, durante as provas, qualquer tipo de equipamento eletrônico de comunicação (ver item e) ou manter o
equipamento ligado, mesmo que este esteja acomodado conforme previsto no Regulamento do Concurso (6.12.2 Os pertences
pessoais dos candidatos serão acomodados em local a ser indicado pelos fiscais, onde deverão ficar durante todo o período de
permanência dos candidatos no local de prova);
g) Lançar mão de meios ilícitos para executar as provas;
h) Não devolver o Cartão de Respostas e o Caderno de Questões;
i) Fizer anotação de informações relativas às suas respostas em qualquer outro meio que não o fornecido pelo PRÓ-MUNICÍPIO;
j) For flagrado descumprindo, durante a realização das provas, o disposto no item 6.11 do Regulamento;
k) Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos ou agir com descortesia para com qualquer dos examinadores,
executores, fiscais e seus auxiliares ou autoridades presentes nos locais de provas;
l) Recusar-se a ser submetido ao detector de metal.
07. Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu cartão de respostas. Os rascunhos e as marcações assinaladas no caderno
de questões não serão levados em conta.
08. Ao terminar, entregue ao fiscal o caderno de questões e a folha de respostas e assine a folha de presença.
09. O tempo disponível para esta prova de questões objetivas é de 4 (quatro) horas.
10. Não esquecer de assinar o caderno de questões.
PREENCHA COM AS SUAS MARCAÇÕES ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA ACIMA
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LÍNGUA PORTUGUESA
O texto servirá de base para as questões 01 e 02:
O tempo: Feroz amigo
É uma das esquisitices do nosso tempo que na época em que mais tempo vivemos haja tanta dificuldade em relação
ao que se convencionou chamar velhice. Palavras significam emoções e conceitos, portanto também preconceitos. Por isso,
quero falar de minha implicância com a implicância que temos com os vocábulos – e a realidade – velho, velhice.
E, como gosto de historinhas, algumas, como estas, reais, lembro um episódio com Tônia Carrero, ainda uma linda
mulher aos oitenta anos. E certa vez alguém lhe perguntou: “Tônia, chegando aos oitenta, como você lida com a velhice?”.
Todos gelaram, mas ela, em pé no meio da sala, possivelmente com um cálice de champanhe na mão, respondeu sem
hesitar: “Ora, eu acho ótimo. Porque a alternativa seria a morte”.
E todos acharam maravilhosa aquela presença de espírito, e aquele pensamento. Naturalmente, nem ela, nem
ninguém gostaria de envelhecer com as doenças, perdas e fragilidades que tantas vezes nos acompanham quando o
número de anos cresce assustadoramente. Mas que, pelo menos, não sejamos velhos chatos e sombrios, eternamente
reclamando de tudo e de todos.
Quando não pudermos mais realizar negócios, viajar a países distantes ou dar caminhadas, poderemos ainda exercer
afetos, agregar pessoas, ler bons livros, observar a humanidade que nos cerca, eventualmente lhe dar abrigo e colo. Para
isso, não é necessário ser jovem, belo, com carnes firmes e pele de seda… ou ágil, mas ainda lúcido.
Viver deveria ser poder celebrar sempre mais um dia: o nosso, e dos que amamos. E, em momentos de dor indizível,
redobrar sem espalhafato, com delicadeza, o amor de que somos capazes.
Fonte: https://www.50emais.com.br/lya-luft-o-tempo-feroz-amigo/

QUESTÃO 01
É correto afirmar sobre o texto:
A) A autora concebe a velhice de forma pessimista, mostrando que nada mais resta aos que estão vivenciando esta fase
da existência;
B) Pelas características presentes no texto, o gênero textual a qual pertence é o conto;
C) No último parágrafo do texto há o predomínio da narração;
D) No termo “eventualmente lhe dar abrigo e colo”, o termo destacado retoma, no texto, a palavra “humanidade”.
QUESTÃO 02
Analise as afirmativas acerca de alguns aspectos linguísticos do texto, julgando-as certas (C) ou erradas (E):
( ) “nem ela, nem ninguém”. Os termos destacados são conjunções coordenativas aditivas;
( ) “Ora, eu acho ótimo. Porque a alternativa seria a morte”. As aspas, no texto, foram usadas para indicar a fala de
alguém;
( ) “Viver deveria ser poder celebrar sempre mais um dia”. O verbo destacado está no futuro do presente do indicativo;
( ) “dor indizível” significa uma dor que pode ser declarada.
A sequência correta, de cima para baixo é:
A) C, E, C, E;
B) C, C, E, E;
C) E, C, E, C;
D) E, C, E, E.
QUESTÃO 03
Leia as frases de Machado de Assis e marque a opção em que há um período composto por subordinação:
A) “Não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado de nossa miséria.”;
B) “A vida sem luta é mar morto no centro do organismo universal.”;
C) “A vida é cheia de obrigações que a gente cumpre por mais vontade que tenha de infringir deslavadamente.”;
D) “Creia em si, mas não duvide sempre dos outros.”.
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QUESTÃO 04
Leia o texto:
Educação! Educação!
Sonho com Dona Teteca, minha implacável professora de Português. Ela aparece, brandindo um exemplar do JB
com a segunda parte do artigo Educação! Educação!
Passa-me um sabão danado. (...)
– Seu analfabeto! Não foi isso que te ensinei! Não podes errar a concordância!
Assustado, leio um texto meu que o JB publicou no domingo passado:
“Um dos romances que mais marcou minha adolescência...”
Sinto um frio na espinha e balbucio:
– Desculpe, Dona Teteca... Eu me distraí. (...)
Conformado, pego uma resma de papel e começo a escrever, pensando: “Poxa, logo num texto sobre educação!”.
Acordo, sobressaltado e ofegante. Perdão, leitores.

Fonte: UTZERI, Fritz. Jornal do Brasil. Rio de Janeiro, 27 jul. 2003.

Analise as afirmativas sobre a Gramática textual:
I.

“Um dos romances que mais marcou minha adolescência.”. Esta é a frase pela qual a professora chamou o narrador
de analfabeto, pois o mesmo teria cometido um erro de concordância;
II. “Passa-me um sabão danado.” No lugar de ênclise, nesta frase, seria correto usar a próclise;
III. “Não foi isso que te ensinei!” A regência do verbo ensinar está correta, pois segundo a Gramática Normativa, no sentido
de "dar instrução a, transmitir conhecimento a" ele é um verbo transitivo direto e indireto;
IV. “Um dos romances que mais marcou minha adolescência...” O termo destacado é um pronome relativo.
São corretas somente as afirmativas:
A) I, II e IV;
B) II e III;
C) I, III e IV;
D) I e III.
QUESTÃO 05
Sobre a Redação Oficial é correto afirmar:
A) Aviso, Ofício e memorando são expedientes que se diferenciam antes pela finalidade do que pela forma;
B) A Redação Oficial exige clareza, formalidade e tratamento, correta diagramação do texto, não exigindo, contudo,
uniformidade nos documentos;
C) Para tratar assuntos oficiais pelo órgão da administração pública entre si e também com particulares é usado o
Memorando;
D) O vocativo utilizado quando o documento é dirigido ao governador do Estado é “Digníssimo Governador”.
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CONHECIMENTOS SOBRE O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO
QUESTÃO 06
Sobre o município de Redenção, assinale V para
verdadeiro e F para falso:

QUESTÃO 10
São regras que em exercício de mandato, aplicam-se ao
servidor público municipal:

( ) O município recebe esse nome por ter sido a primeira
cidade brasileira a libertar todos os seus escravos;
( ) A População do município de Redenção no último
censo [2010], segundo o IBGE, era 26.415 pessoas;
( ) O nome Redenção possui dois significados. O
primeiro, mais popular, foi traduzido do tupi-guarani
por José de Alencar, significando “por onde vêm as
águas do vale”. Uma segunda versão designou o
termo como sendo “bebida da lagoa”. Ambas fazem
relação com o mais importante e abundante recurso
natural da localidade, a água.

I.

Assinale a alternativa que corresponde a sequência correta
de cima para baixo:
A) V, F, V;
B) F, F, V;
C) V, F, F;
D) V, V, F.

Em qualquer caso que exija o afastamento para o
exercício de mandato eletivo, seu tempo de serviço
será contado para todos os efeitos legais, exceto para
promoção por merecimento;
II. Tratando-se de mandato eletivo federal ou estadual,
ficará afastado do cargo, emprego ou função que
exerça;
III. Investido no mandato de Prefeito, será afastado do
cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar
pela sua remuneração;
Analisando os itens acima, podemos afirmar que estão
corretos:
A) I e II, apenas;
B) II e III, apenas;
C) I e III, apenas;
D) I, II e III.

QUESTÃO 07
Assinale o item que não é um distrito do município de
Redenção:
A) Itacima;
B) Antonio Diogo;
C) Guassi;
D) São Geraldo;
QUESTÃO 08
De acordo com o artigo 133, da Lei Orgânica do município
de Redenção, são livros obrigatórios no município, exceto:
A) Declaração de bens;
B) Atas das sessões do Fórum Municipal;
C) Termo de compromisso e posse;
D) Registro de loteamentos aprovados.
QUESTÃO 09
Compete privativamente ao Prefeito Municipal, segundo a
Lei Orgânica, exceto:
A) Transferir ao Poder Legislativo a competência para o
provimento de todos os cargos públicos do município;
B) Contrair empréstimo, interno ou externo, com prévia
autorização legislativa;
C) Conferir condecorações e distinções honorificas;
D) Exercer, com o auxílio dos Secretários e Órgãos que lhe
sejam subordinados, a direção superior da
administração municipal.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 11
O geógrafo Milton Santos afirma que o espaço geográfico é um conjunto de sistemas de objetos e ações, isto é, os itens e
elementos artificiais e as ações humanas que manejam tais instrumentos no sentido de construir e transformar o meio,
seja ele natural ou social.
Sobre o espaço geográfico, assinale (V) quando for verdadeiro ou (F) quando for falso:
( ) Existe um consenso entre os geógrafos sobre o que seria, exatamente, o espaço geográfico, haja vista que eles se
orientam unicamente a partir da corrente Nova Geografia;
( ) O objeto principal de estudo da Geografia é o espaço geográfico. Entender o espaço geográfico significa também
compreender o papel que essa ciência possui no sentido de investigar a realidade tanto em seu aspecto social quanto
em suas premissas naturais, com ênfase nas relações entre sociedade e natureza;
( ) Se ao longo de um rio, por exemplo, constrói-se uma ponte, estamos provocando a alteração das paisagens locais, o
que representa a expressão do espaço geográfico;
( ) Tudo o que é construído pelo homem é, notadamente, geográfico: hidrelétricas, cidades, campos agrícolas, sistemas
de irrigação, entre outros elementos, são as construções mais visíveis do espaço geográfico.
A sequência correta de cima para baixo é:
A) V, F, F, F;
B) V, F, F, V;
C) F, V, V, V;
D) V, V, V, V.
QUESTÃO 12
Não são apenas as pinturas que retratam as paisagens, elas também são representadas por meio de músicas, poemas,
prosas ou outras manifestações artísticas. Leia o texto:
Confissões de Minas
O pico do Cauê, nossa primeira visão do mundo, também era inconsciente, calmo. Na nossa rua apenas passavam as
pessoas que iam assistir à chegada das malas, no Correio, espetáculo diário e maravilhoso, pelo humorismo que nele sabia
por o velho agente Fernando Terceiro; as pessoas que iam reconhecer firma no tabelião Barnabé; e algum vago transeunte,
em demanda da rua de Santana, algum vago moleque, que ia atirar pedras na casa de Didinha Guerra (às vezes, eu aderia
cinicamente a esse moleque). Nos dias de júri, a curiosidade das tragédias e das humilhações alheias punha um enxame
de criaturas no Fórum, perto da nossa casa; mas nós íamos caçar passarinho ou tomar banho na Praia do Rosário, onde
uma bica nos dava a impressão de catarata doméstica, submetida aos nossos desejos. Como foi que a infância passou e
nós não vimos?
(ANDRADE, Carlos Drumond de Confissões de Minas. São Paulo: Cosac Naify, 2011, p. 120)

Com base no texto e utilizando-se dos seus conhecimentos sobre Paisagem, assinale a opção correta:
A) O cronista Carlos Drummond de Andrade descreve a paisagem incluindo os elementos que a compõem, como o pico do
Cauê, o Correio, as ruas;
B) O autor faz menção a pessoas que passam e exprimem sua impressão sobre elas, mas demonstra em suas descrições
que os seres humanos não são componentes das paisagens;
C) A paisagem descrita no texto refere-se a paisagem natural, tendo em vista que o autor demonstra em suas descrições
os seres humanos;
D) A paisagem é a expressão concreta/física do espaço geográfico. O cronista descreve a paisagem deixando claramente
explicito a percepção de que a paisagem pode ser somente apreendida pelo sentido da visão.
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Leia o poema para responder as questões 13 e 14.
Geografia em rima
Estudando Geografia
Seja em qualquer dimensão
Estado, País, Continente
Veja a localização
Pegue o mapa-mundi
Tenha uma ampla visão.
Para localizar-se no espaço
Existem algumas questões
De dia observe o Sol
E a noite as constelações
Nunca venha esquecer
Dessas orientações
Vamos todos aprender
E a dúvida eliminar
Procure a bussola
Pra sempre se orientar
Pois em qualquer posição
Ao norte apontar.
Para construir a bussola
É bem fácil de montar
Com prato, água e agulha
Como ímã para imantar
Ponha sobre o isopor
Que ao norte vai apontar
Elimine toda a dúvida
Não queira continuar
Tanto professor e aluno
Procure se orientar
Usando a rosa dos ventos
Pra direção encontrar.
Na rosa dos ventos vemos
Quatro pontos cardeais
Norte-sul, Leste-Oeste
Também os colaterais
Veja que também existem
Pontos subcolaterais.
[...]

PEREIRA, Juarês Alencar. Geografia em rima.

QUESTÃO 13
De acordo com poema, marque a alternativa que demonstra exemplos de quais modos podemos nos localizar no espaço.
A) É possível se localizar pela observação da Lua e pela observação da posição do Sol;
B) A localização através da bússola e observação da posição da Lua;
C) As condições necessárias são: bússola, rosa dos ventos, posição do Sol e posição da Lua;
D) É possível se localizar pela observação da posição do Sol e das constelações mencionadas.
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QUESTÃO 14
Analise os versos da terceira estrofe referentes à bússola.
“Pois em qualquer posição / Ao Norte vai apontar”.
Assinale a alternativa que explica a os versos:
A) A atração que é exercida sobre a agulha imantada da bússola pelos polos magnéticos da Terra. Essa força depende da
posição da bússola na superfície terrestre e fará com que ela indique a direção norte magnética e, aproximadamente, a
geográfica, mesmo que esteja muito longe desse local;
B) A atração que é exercida sobre a agulha imantada da bússola pelos polos magnéticos da Terra. Essa força independe
da posição da bússola na superfície terrestre e fará com que ela indique a direção norte geográfica e, aproximadamente,
a magnética, mesmo que esteja muito longe desse local;
C) A atração que é exercida sobre a agulha imantada da bussola pelos polos magnéticos da Terra. Essa força é sujeita a
condição da posição da bússola na superfície terrestre e fará com que ela indique a direção norte geográfico e,
aproximadamente, a magnética, mesmo que esteja muito longe desse local;
D) A atração que é exercida sobre a agulha imantada da bússola pelos polos magnéticos da Terra. Essa força independe
da posição da bússola na superfície terrestre e fará com que ela indique a direção norte magnética e, aproximadamente,
a geográfica, mesmo que esteja muito longe desse local.
QUESTÃO 15
Leia a tirinha e, depois, marque a opção correta:

A) Mafalda concluiu, após ver sua localização no globo terrestre, que as pessoas que são residentes no hemisfério norte
vivem de cabeça para baixo;
B) Mafalda acredita que está de cabeça para baixo porque vive no hemisfério norte;
C) Mafalda acha que está de cabeça para baixo porque vive no hemisfério sul;
D) A forma na qual Mafalda posiciona o globo está correta, já que não existe nenhuma convenção para o estabelecimento
do hemisfério norte e hemisfério sul.
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QUESTÃO 16
Desde a formação das primeiras sociedades e do surgimento das primeiras civilizações constata-se a realidade de uma
intensa e nem sempre equilibrada relação entre sociedade e natureza. Sobre essa relação, julgue os itens a seguir:
I.

Essa relação diz respeito às formas pelas quais as ações humanas transformam o meio natural e utilizam-se deste para
o seu desenvolvimento;
II. Na medida em que a sociedade se torna cada vez mais desenvolvida, produzem maiores transformação no espaço
geográfico e em consequência disso os impactos são maiores sobre a natureza. A influência da ação humana sobre a
dinâmica natural tornou-se gradativamente menos complexa;
III. Após o século XVII, com o desenvolvimento da Revolução Industrial, podemos dizer que os impactos da sociedade
sobre o meio natural intensificaram-se, contribuindo para uma abjunção de fatores que levou ao abrandamento da
geração de impactos ambientais;
IV. É preciso considerar que a natureza também gera impactos sobre a sociedade. Essa perspectiva é de necessária
compreensão para que não se considere o espaço natural como um meio estático, passivo, sem ação. Um exemplo
mais evidente disso envolve os desastres naturais, como a passagem de um forte ciclone sobre uma cidade ou a
ocorrência de um intenso terremoto. Essas são apenas algumas das muitas formas com que a natureza pode gerar
mudanças no espaço geográfico e na constituição das ações humanas.
Estão corretos:
A) I e III somente;
B) I, III e IV somente;
C) II e IV somente;
D) I e IV somente.
QUESTÃO 17
Leia a frase abaixo:
“Com a globalização, todos os países do mundo foram beneficiados com a intensificação dos fluxos de informações, de
mercadorias e de capitais.”
Com base na frase, a afirmativa acima está:
A) Correta, pois o mundo encontra-se globalmente integrado e suas trocas se dão pelos constantes e crescentes fluxos
econômicos;
B) Incorreta, pois os países foram desigualmente beneficiados pela globalização, de modo que os fluxos de comunicação,
mercadorias e capitais se concentraram nos países subdesenvolvidos;
C) Correta, pois países foram de forma desigualmente beneficiados pela globalização, de modo que os fluxos de
comunicação, mercadorias e capitais se concentraram nos países desenvolvidos;
D) Incorreta, pois os países foram desigualmente beneficiados pela globalização, de modo que os fluxos de comunicação,
mercadorias e capitais se concentraram nos países desenvolvidos.
QUESTÃO 18
Entre os movimentos populacionais, que levam milhares de pessoas a se deslocarem pelo mundo, está o de migrantes
refugiados. Os refugiados são, frequentemente, migrantes internacionais deslocados forçadamente por motivos políticos,
como guerras, perseguições por rivalidades étnicas ou religiosas, disputas pelo poder, entre outros.
Sobre o movimento populacional dos migrantes refugiados pelo mundo assinale a opção correta:
A) Os refugiados são pessoas que se deslocam apenas em busca de melhores condições de vida;
B) Grande parte dos refugiados é de origem de países subdesenvolvidos, principalmente da África, Ásia e América do Norte;
C) A situação desses grupos humanos é extremamente delicada em vários aspectos: nacionalidade, muitas vezes perdida
em seu país de origem e negada nos países de destino, onde acabam sendo limitados em áreas especiais, chamadas
campos refugiados;
D) O mundo atualmente vive a mais grave crise de refugiados desde o fim da II Guerra Mundial, em 1945, o que tem
provocado uma grave crise humanitária. A maioria vem da África e da América do Norte.
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QUESTÃO 19
Analise a charge a seguir:

Os quadrinhos acima faz referência ao período da Guerra fria, no que se refere à bipolaridade dos Estados Unidos e da
União Soviética. Acerca desse momento histórico, assinale a alternativa correta:
A) Estados Unidos e União Soviética não se enfrentaram diretamente, embora tenham influenciado os conflitos e se
envolvido nele;
B) A maior parte dos países latinos americanos, inclusive o Brasil, se alinhou ao bloco socialista;
C) Alguns países latino-americanos, inclusive Cuba, se alinharam ao bloco capitalista;
D) O período da Guerra Fria ficou marcado pela disputa ideológica entre duas superpotências, os Estados Unidos, liderando
os países socialistas, e a União Soviética, à frente dos países capitalistas.
QUESTÃO 20
Nas últimas décadas fortaleceu-se a união de países para garantir seus interesses econômicos em uma economia
globalizada e altamente competitiva. Dessa união, formaram-se grupos como G8, o G20 e o G77. Nesses grupos os países
associam-se de modo informal, com o objetivo de propor ações conjuntas para problemas comuns.
Com base nesses grupos, correlacione as colunas I e II e assinale a opção correta.
COLUNA I
I. O grupo dos 8 (G8);
II. O grupo dos 20 (G20);
III. O grupo do 77 (G77).
COLUNA II
( ) É um fórum informal que reúne países desenvolvidos e em desenvolvimento a fim de discutir a economia global. Foi
criado em 1990, em resposta às crises econômicas, esse fórum busca representar de forma mais adequada a economia
mundial, além de propor ações conjuntas para problemas comuns;
( ) É formado pelos países mais industrializados e ricos do mundo: Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália,
Japão, Reino Unido e Rússia. Esses países se reúnem para estabelecer diretrizes políticas e socioeconômicas em âmbito
mundial. As ações influenciam todo o comércio mundial;
( ) Se formou em 1964 quando era composto por países em desenvolvimento que buscavam maior representatividade no
cenário geopolítico mundial. Epidemias, corrupção, tráfico de armas e drogas são alguns problemas discutidos pelo
grupo.
A sequência correta, de cima para baixo, é:
A) III, II e I;
B) II, III e I;
C) II, I e III;
D) III, I e II.
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QUESTÃO 21
Muitos trabalhadores se deslocam para diferentes lugares do mundo com o objetivo de ir em busca de melhores condições
de trabalho e de vida. Sobre o fluxo desses trabalhadores assinale a opção correta:
A) Esses trabalhadores são responsáveis por contribuições importantes para a cultura e para a economia dos países onde
escolhem viver;
B) Um fluxo de trabalhadores comum na atualidade é chamado fuga de cérebros. É caracterizado pelo deslocamento de
profissionais altamente qualificados, provenientes de países desenvolvidos;
C) Muitos trabalhadores se deslocam de países desenvolvidos para os países em desenvolvimento em busca de melhores
condições de vida;
D) O fluxo de trabalhadores comum na atualidade é a fuga de cérebros, onde profissionais altamente qualificados,
originados de países desenvolvidos para países subdesenvolvidos.
QUESTÃO 22
A expansão mundial das empresas e das transações econômicas internacionais levou a integração da economia de
diferentes países, processo que ficou conhecido como globalização econômica. Diante disso, assinale a opção correta:
A) No final do século XX, houve a ascensão nos meios de transporte e de comunicação, o que intensificou as trocas
comerciais de mercadorias e de serviços entre os países do mundo;
B) A intensificação nos meios de transporte e de comunicação, contribuiu para o depauperamento nas trocas comerciais de
mercadorias e de serviços ao final do século XX;
C) Com o aumento do comércio internacional, os países subdesenvolvidos participam igualmente aos países desenvolvidos
na importação e exportação do comércio internacional;
D) Os países desenvolvidos, como os Estados Unidos e países da Europa Ocidental, participam de forma esmorecida do
comércio internacional.
QUESTÃO 23
Leia a tirinha que trata sobre as consequências da competitividade dos produtos chineses sobre a economia brasileira.

Assinale a opção correta com referência dos impactos da globalização sobre a economia brasileira:
A) Os impactos da globalização sobre a economia brasileira têm se apresentado de forma negativa, causando a competição
dos produtos chineses no mercado brasileiro e ocorrendo impactos disso na industrialização brasileira;
B) Os efeitos da entrada dos produtos chineses ao Brasil foram positivos devido a competição dos produtos chineses no
mercado no Brasil;
C) Um dos fatores da desestabilização da indústria brasileira foi a entrada dos produtos chineses no Brasil já que sua
participação é alta em todos os setores;
D) O impacto dos produtos chineses no Brasil se deu devido a competição no mercado interno brasileiro e a competição de
produtos chineses com as importações brasileiras para outros países.
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QUESTÃO 24
Recentemente, a população e os governantes de alguns países têm se manifestado contrários à formação de novos blocos
regionais. Assinale a opção que trata sobre os fatores que explicam esse posicionamento:
A) O plano de retirada do Brasil do Mercosul e a saída dos Estados Unidos da parceria Transpacífico;
B) O plano de retirada do Reino Unido da União Europeia e a saída do Brasil do Mercosul;
C) A retirada dos Estados Unidos do Nafta e a saída dos Estados Unidos da Parceria Transpacífico;
D) A retirada do Reino Unido da União Europeia e a saída dos Estados Unidos da Parceria Transpacífico.
QUESTÃO 25
Muitos países já utilizam matéria orgânica vegetal ou animal, a chamada biomassa, na produção de combustíveis. Tratase de uma fonte de energia renovável, e há grande número de vegetais que podem ser utilizados na produção de
biocombustíveis. Marque a alternativa dos países considerados os maiores produtores mundiais de biocombustíveis:
A) Canadá e o Brasil;
B) Os Estados Unidos e o Brasil;
C) Brasil e Canadá;
D) México e o Brasil.
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