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N.o  DE ORDEM:  N.o  DE INSCRIÇÃO:  
NOME DO CANDIDATO:  

 

IIINNNSSSTTTRRRUUUÇÇÇÕÕÕEEESSS   PPPAAARRRAAA   AAA   RRREEEAAALLLIIIZZZAAAÇÇÇÃÃÃOOO   DDDAAA   PPPRRROOOVVVAAA   
1. Confira os campos N.o  DE ORDEM, N.o  DE INSCRIÇÃO e 

NOME, que constam na etiqueta fixada em sua carteira. 
2. Confira se o número do gabarito deste caderno 

corresponde ao constante na etiqueta fixada em sua 
carteira. Se houver divergência, avise, imediatamente, o 
fiscal. 

3. É proibido folhear o Caderno de Questões antes do 
sinal, às 14 horas. 

4. Após o sinal, confira se este caderno contém 40 questões 
objetivas e/ou qualquer tipo de defeito. Qualquer 
problema, avise, imediatamente, o fiscal. 

5. Durante a realização da prova, é proibido o uso de 
dicionário, de calculadora eletrônica, bem como a 
consulta a qualquer material adicional. Também é 
proibido o uso de boné, de relógio, de celulares, de bips, 
de aparelhos de surdez, de MP3 player ou de aparelhos 
similares. 

6. A comunicação ou o trânsito de qualquer material entre 
os candidatos são proibidos. A comunicação, se 
necessária, somente poderá ser estabelecida por 
intermédio dos fiscais. 

7. O tempo mínimo de permanência na sala é de 2 horas, 
após o início da prova. 

8. No tempo destinado a esta prova (5 horas), está incluído 
o de preenchimento da Folha de Respostas. 

 

9. Transcreva as respostas deste 
caderno para a Folha de Respostas. 
A resposta será a soma dos 
números associados às alternativas 
corretas. Para cada questão, 
preencha sempre dois alvéolos: um 
na coluna das dezenas e um na 
coluna das unidades, conforme o 
exemplo ao lado: questão 13, 
resposta 09 (soma das proposições 
01 e 08). 

10. Se desejar, transcreva as respostas deste caderno no 
Rascunho para Anotação das Respostas constante 
abaixo e destaque-o, para recebê-lo hoje, ao término da 
prova, no horário das 19h15min às 19h30min, mediante 
apresentação do documento de identificação. Após esse 
período, não haverá devolução. O Caderno de Questões 
não será devolvido. 

11. Ao término da prova, levante o braço e aguarde 
atendimento. Entregue ao fiscal este caderno, a Folha 
de Respostas, o Rascunho para Anotação das 
Respostas e o Caderno Versão Definitiva da Redação. 

12. A desobediência a qualquer uma das determinações dos 
fiscais poderá implicar a anulação da sua prova. 

13. São de responsabilidade única do participante a leitura e 
a conferência de todas as informações contidas no 
Caderno de Questões e na Folha de Respostas. 

Corte na linha pontilhada. ........................................................................................................... 
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GEOGRAFIA 
 

Questão 31 / 36 
 

Em 1987, a ONU publicou um estudo denominado 
Nosso Futuro Comum, o qual defendia o 
desenvolvimento para todos, e criou o conceito de 
desenvolvimento sustentável. A Conferência Rio-92 
objetivava a minimização dos impactos ambientais 
no planeta, sendo proposta a Agenda 21, um plano 
de ação para a implantação de um modelo 
sustentável em todo o mundo. Na Conferência 
Rio +10, o foco central de discussão foi o Plano de 
Implantação da Agenda 21. Recentemente, na 
Rio +20, foi discutida a proposta da criação do 
Índice de Desenvolvimento Humano Sustentável, 
que tem como lema “Igualdade, Dignidade, 
Felicidade e Sustentabilidade”,  conforme trecho do 
discurso da Sra. Helen Clark, administradora do 
PNUD (Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento). Ao analisar todas as 
proposições a respeito do Desenvolvimento 
Sustentável, leia com atenção as alternativas 
seguintes e assinale a(s) correta(s). 
01) A defasagem entre crescimento populacional e 

produção de alimentos será responsável por 
um número maior de guerras e de conflitos 
sociais. 

02) As discussões a respeito da Agenda 21, tratada 
na Rio +10, levaram à formulação de um 
documento único referente às diretrizes e aos 
princípios a serem tomados por todas as 
nações a respeito dos padrões de produção e 
consumo. 

04) O entendimento e a aplicabilidade do IDH 
(Índice de Desenvolvimento Humano), com 
vistas ao progresso e ao desenvolvimento das 
nações, nos próximos anos, são 
responsabilidades exclusivas dos governos. 

08) Na Conferência Rio-92 ou Eco-92, foram 
elaboradas duas convenções: uma sobre 
biodiversidade e outra sobre mudanças 
climáticas. 

16) Segundo o relatório do Desenvolvimento 
Humano de 2011, as populações menos 
favorecidas (IDH baixo) são mais afetadas pela 
deterioração ambiental, mas são as que menos 
contribuem para isso. Países com IDH muito 
alto produzem muito mais emissão de CO2, 
metano e óxido nitroso do que os países com 
IDH médio ou baixo. 

 

 
 

Questão 32 / 37 
 

Nas últimas décadas do século XX, com o 
esgotamento do fordismo, da emergência da 
revolução tecnocientífica e da flexibilização da 
produção, a desconcentração espacial da indústria 
provoca o surgimento de novos polos produtivos, 
afastados das aglomerações tradicionais. Sobre 
essa desconcentração, assinale a(s) alternativa(s) 
correta(s). 
01) Atualmente, as empresas ligadas à produção de 

mercadorias com alta tecnologia buscam 

lugares que tenham grande concentração de 
mão de obra mais barata e mercado 
consumidor significativo, situado na periferia 
dos grandes centros industriais. 

02) A maior parte das regiões industriais formadas 
em torno das bacias carboníferas e do minério 
de ferro apresentam diminuição das atividades 
produtivas, perda de dinamismo e elevadas 
taxas de desemprego. No caso dos EUA, o 
processo de desconcentração originou o 
chamado Sun Belt, Cinturão do Sol, que 
abrange as áreas emergentes do sul e do 
oeste. 

04) O esforço do governo federal brasileiro, para 
promover a industrialização em outras áreas, 
provocou o surgimento de um polo de indústrias 
de alta tecnologia nos principais centros 
urbanos da Região Norte, especialmente no 
Pará. 

08) No Japão, até a década de 1970, o padrão da 
localização industrial era o de concentração no 
eixo Tóquio, Yokoyama, Osaka, Nagoia, Kobe e 
Kyoto. A perda da competitividade levou o 
governo japonês a incentivar a 
desconcentração para outras regiões do 
arquipélago e para países da orla da Ásia e do 
Pacífico. 

16) Na década de 1990, a desconcentração do 
setor automobilístico da Grande São Paulo 
propiciou a instalação de uma série de 
indústrias na Região Metropolitana de Curitiba. 
O Estado do Paraná ofereceu uma série de 
medidas governamentais na forma de 
incentivos fiscais e isenção de impostos. 

 

 
Questão 33 / 38 

 

A inserção dos países na economia mundial ocorre 
de forma desigual. O crescimento econômico 
mundial, de alguma forma, tem estado associado à 
história do desenvolvimento do capitalismo, e o 
crescimento de alguns países foi conseguido em 
detrimento de outros. Assim, diante da temática 
envolvendo desenvolvimento versus 
subdesenvolvimento, assinale a(s) alternativa(s) 
correta(s). 
01) Todos os países inseridos no grupo dos Tigres 

Asiáticos apresentam processo de 
industrialização retardatária baseada em 
plataforma de exportações de baixa tecnologia. 

02) Nos anos de 1980, com o fim da Guerra Fria, 
acentuou-se a consciência das desigualdades 
econômicas e sociais entre o Norte e o Sul: 
entre os países mais ricos ou desenvolvidos, 
chamados países do Norte, e os países mais 
pobres ou menos desenvolvidos, denominados 
países do Sul. 

04) A grande concentração da população 
economicamente ativa (PEA), empregada no 
setor primário, é utilizada como indicador de 
subdesenvolvimento das economias. A maior 
parte dos países da África e da Ásia meridional 
apresenta elevados índices de população 
empregados no setor agropecuário, indicando 
que essas regiões são subdesenvolvidas. 
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08) A renda per capita de um país não reflete a 
desigualdade social da mesma forma que os 
índices de pobreza absoluta. 

16) Os países considerados economicamente mais 
desenvolvidos apresentam uma estrutura da 
população economicamente ativa (PEA) com 
amplo predomínio do setor terciário, marcado 
pela importância das atividades financeiras e 
comerciais e das atividades de prestação de 
serviços especializados. 
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A cultura compreendida como “padrões herdados e 
significados compartilhados e de entendimentos 
comuns” influencia o modo como as pessoas regem 
suas vidas e oferece uma lente por meio da qual se 
pode interpretar uma sociedade (FUNDO de 
População das Nações Unidas. Relatório sobre a 
situação da população mundial - 2008. In: SENE, 
E.; MOREIRA, J. C. Geografia Geral e do Brasil, p. 
542). Sobre a cultura, assinale a(s) alternativa(s) 
correta(s). 
01) A cultura e as práticas religiosas nascem da 

fusão entre ritos e costumes de povos locais e 
o sistema social e cultural de outros povos com 
os quais interagem. Assim, a civilização indiana 
é marcada pela diversidade de povos e de 
culturas. O grande fator de união é a religião. O 
hinduísmo é praticado por cerca de 80% da 
população. 

02) A desigualdade de gênero continua 
disseminada e arraigada em muitas culturas. 
Algumas normas e tradições culturais e sociais 
perpetuam a violência associada ao gênero, 
especialmente na África.  

04) A rápida circulação de informações e a 
diversificação da mídia instantânea favorecem 
a concentração da veiculação de produtos 
culturais nas mãos de grupos empresariais 
poderosos. Assim, as expressões culturais 
como filmes, músicas, moda e esportes 
movimentam negócios altamente lucrativos. 

08) A cultura de massa, a chamada mass media, foi 
utilizada para disseminar o modo de vida 
americano, transformando a cultura em 
mercadoria, visando a impor novos padrões de 
consumo às populações do mundo inteiro. 

16) A chamada cultura jovem tornou-se uma das 
matrizes da resistência à padronização global. 
As tribos urbanas apresentam linguagem 
própria e estabelecem identidades por meio de 
marcas definidoras da existência social. Punk, 
funk, hip-hop e skinhead são alguns exemplos 
de tribos que se disseminaram pelo mundo. 
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“A paisagem não tem nada de fixo, de imóvel. Cada 
vez que a sociedade passa por um processo de 
mudança, as relações sociais e políticas também 
mudam, em ritmos e intensidades variados”.  
[...] As alterações por que passa a paisagem são 
apenas parciais. De um lado alguns de seus 
elementos não mudam – pelo menos na 
aparência – enquanto a sociedade evolui. São 
testemunhas do passado. 
[...] A paisagem, assim como o espaço, altera-se 
continuamente para poder acompanhar as 
transformações da sociedade. A forma é alterada, 
renovada e suprimida, para dar lugar a uma nova 
forma que atenda às necessidades novas da 
estrutura social.” (SANTOS, M. Pensando no 
espaço do homem. São Paulo: Hucitec, 1986, p. 37-38) 
No texto, o autor trata de permanências e 
mudanças da paisagem e do espaço. Sobre esses 
processos, assinale a(s) alternativa(s) correta(s). 
01) Na Holanda, desde o século XVIII, a horticultura 

era praticada nos pôlders, criados com a 
drenagem dos solos que se encontravam 
abaixo do nível do mar e com a energia gerada 
pelos moinhos de vento. Ainda hoje, os 
moinhos e os canteiros de flores estão 
presentes na paisagem, mas a produção de 
flores e bulbos é feita em novos espaços 
construídos – as estufas. 

02) A paisagem do ABC paulista reflete mudanças 
estruturais nas economias das metrópoles. A 
expansão do comércio e dos serviços 
acompanhou o declínio industrial. Os novos 
shoppings centers e as redes de varejo se 
instalaram em antigos edifícios de fábricas e 
depósitos industriais. O automóvel, o shopping 
e o hipermercado tornaram-se os principais 
componentes organizadores do espaço. 

04) Em cidades europeias, como Paris, Londres, 
Madri e Roma, as construções mais antigas são 
preservadas no espaço central. No centro 
monumental, estão preservadas as 
construções, inclusive os usos e as funções 
urbanas da época em que foram criadas. 

08) Nos Estados Unidos, a área central das cidades 
sofreu um processo de desvalorização, devido 
à concentração de prédios antigos e sem 
conservação, atraindo a população de menor 
renda para a área. A partir da década de 1990, 
com projetos de revitalização e de 
revalorização dessas áreas degradadas, em 
cidades como Nova York, Detroit e Chicago, a 
população pobre teve de se deslocar para os 
subúrbios. 

16) O crescimento econômico da China, nos últimos 
anos, foi intenso e promoveu a transformação 
do espaço com a modernização e a 
reestruturação industrial, acirrando as 
desigualdades regionais. As províncias 
próximas ao litoral apresentam crescimento 
intenso, são densamente povoadas, 
urbanizadas e industrializadas. O Oeste é 
pouco povoado e caracterizado por atividades 
adaptadas ao ambiente das montanhas e dos 
desertos. 

 

 


