
ASSINATURA DO CANDIDATO



INSTRUÇÕES ____________________________________________________________________ 
 

1 -  Confira seu nome, número de inscrição e assine no local indicado na capa. 

 
2 -  Aguarde autorização para abrir o caderno de provas. 
 
3 -  A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, não sendo permitidas perguntas aos 

Fiscais. 
 
4 -  Este caderno de provas contém questões objetivas, com 5 (cinco) alternativas cada uma, indicadas 

com as letras A, B, C, D e E. 
 
5 -  Cada candidato deverá responder a 45 questões, de acordo com o seu Grupo de Cursos de A a E, 

conforme quadro abaixo. 
 
 

Grupo 
De 

cursos 
Cursos Provas 

A 
Ciência da Computação, Engenharia de Alimentos, Física, 
Matemática e Química. 

Física, Matemática e Química. 
Todas com questões de 1 a 15. 

B Administração e Ciências Contábeis. 
Física, Geografia e Matemática. 
Todas com questões de 1 a 15. 

C 
Arte-Educação, Ciências Econômicas, Comunicação 
Social, Filosofia, Geografia, História, Letras, Pedagogia, 
Secretariado Executivo, Serviço Social e Turismo. 

Geografia, História e Matemática. 
Todas com questões de 1 a 15. 

D Educação Física, Farmácia, Fisioterapia e Fonoaudiologia. 
Biologia, Física e Química. 

Todas com questões de 1 a 15. 

E 
Agronomia, Ciências Biológicas, Enfermagem, Engenharia 
Ambiental, Engenharia Florestal, Medicina Veterinária, 
Nutrição e Psicologia. 

Biologia, Matemática e Química. 
Todas com questões de 1 a 15. 

 
6 -  Identifique as provas relativas ao seu curso, assinalando com um X o seu grupo de curso, no quadro 

acima. 
 
7 -  A Tabela Periódica dos Elementos - Anexo da Prova de Química - encontra-se inserida neste caderno. 
 
8 -  Ao receber a folha de respostas, examine-a e verifique se os dados nela impressos correspondem 

aos seus. Caso haja alguma irregularidade, comunique-a imediatamente ao Fiscal. 
 
9 -  Transcreva para a folha de respostas o resultado que julgar correto em cada questão, preenchendo o 

círculo correspondente com caneta esferográfica de tinta preta ou azul-escuro, e assine no local 
apropriado. 

 
10 -  Na folha de respostas, a marcação de mais de uma alternativa em uma mesma questão, bem como 

rasuras e preenchimento além dos limites do círculo destinado para cada marcação anulam a 
questão. É de sua inteira responsabilidade a transcrição de suas respostas. 

 
11 -  Não haverá substituição, em hipótese alguma, da folha de respostas. 
 
12 -  Não serão permitidas consultas, empréstimos e comunicação entre os candidatos, tampouco o uso 

de livros, apontamentos e equipamentos, eletrônicos ou não, inclusive relógios. O não-cumprimento 
dessas exigências implicará a exclusão do candidato deste Processo Seletivo. 

 
13 -  Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao Fiscal. Aguarde autorização para 

devolver, em separado, o caderno de provas e a folha de respostas, devidamente 
assinados. 

 
14 -  Esta prova terá, no máximo, 4 horas de duração, incluindo o tempo destinado à transcrição de 

suas respostas.  
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GEOGRAFIA - Questões de 1 a 15. 
 

Esta prova deverá ser respondida, EXCLUSIVAMENTE, pelos candidatos aos cursos de 
Administração, Arte-Educação, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Comunicação Social, 
Filosofia, Geografia, História, Letras, Pedagogia, Secretariado Executivo, Serviço Social e 
Turismo. 

 
 INSTRUÇÃO: 

Para responder às questões, identifique APENAS UMA alternativa correta e marque a letra 
correspondente na Folha de Respostas. 

  
 
 
Questão 1___________________________________________________________________ 

Observe o mapa abaixo. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fonte: LUCCI, Elian Alabi. Território e Sociedade no mundo globalizado. 1ª Ed. São Paulo: Saraiva. 2005 
 

Considerando as informações do mapa e outros conhecimentos sobre o assunto, assinale a afirmativa 
INCORRETA. 
 

A) As cidades asiáticas, Manila, Mumbai e Tóquio, estão localizadas na zona temperada do norte. 
B) A África possui terras nos hemisférios setentrional, meridional, oriental e ocidental. 
C) Rio de Janeiro e Fortaleza estão no mesmo fuso, mas durante o período em que o Brasil adota o 

horário de verão, o Rio de Janeiro tem uma hora adiantada em relação a Fortaleza. 
D) O Oceano Atlântico banha as terras orientais da América e ocidentais da Europa e África. 
E) Um avião que sai de Sidney em direção a Mumbai, em linha reta, toma o sentido noroeste, e seus 

passageiros terão de atrasar os seus relógios ao chegar à Índia. 
 

Questão 2___________________________________________________________________ 

A Terra executa vários movimentos, dos quais os mais importantes para a vida do homem são o de 
rotação e o de translação. A opção que contém informações INCORRETAS sobre a Terra e seu 
posicionamento em relação ao Sol é: 
 

A) afélio corresponde ao afastamento máximo da Terra em relação ao Sol, enquanto periélio é o nome 
dado ao ponto de aproximação máxima. 

B) as regiões de maior longitude apresentam as maiores diferenças entre o dia e a noite nos dias de 
equinócio.  

C) durante o movimento de translação da Terra, há apenas dois dias em que os raios solares ficam em 
exata posição perpendicular ao Equador; são os equinócios. 

D) a distância em graus do Equador aos Trópicos de Câncer e de Capricórnio corresponde à medida de 
inclinação da Terra em relação ao plano de sua órbita ao redor do Sol. 

E) os raios solares incidem perpendicularmente apenas em pontos localizados na zona tropical, o que faz 
dessa região a zona térmica mais quente da Terra. 
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Questão 3___________________________ 

Considerando as informações da ilustração e 
outros conhecimentos sobre o assunto, todas as 
afirmativas estão corretas, EXCETO: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Salgado-Labouriau. História ecológica da Terra. p. 79 
 
A) O encontro da placa de Nazca com a Placa 

Americana (Sul-americana) corresponde a 
uma zona de subducção, o que favoreceu a 
formação de dobramentos recentes e de 
fossas oceânicas. 

B) O Brasil se localiza na região considerada 
margem passiva, o que torna mais estável o 
seu terreno, mas não impossibilita a 
ocorrência de abalos sísmicos. 

C) O encontro das placas americana (Sul-
americana) e africana forma bordas 
construtivas, através do movimento 
divergente dessas placas. 

D) A Dorsal Mesoatlântica corresponde a um 
dobramento recente formado em bordas 
conservativas, conseqüente de um 
movimento de obducção. 

E) A América do Sul e a África estão se 
afastando devido ao movimento divergente 
das placas em que se localizam. 

 

Questão 4___________________________ 

A opção em que todas as informações sobre o 
relevo paranaense estão CORRETAS é: 
 
A) a Serra do Mar, formada na era cenozóica, é 

constituída, principalmente por rochas 
plutônicas e localiza-se na região oriental do 
estado. 

B) o Primeiro Planalto é classificado por Jurandyr 
Ross como depressão periférica e apresenta 
rochas sedimentares recentes. 

C) o Segundo Planalto possui as maiores 
altitudes do Paraná e é formado, 
principalmente, por rochas cristalinas. 

D) o Terceiro Planalto é o maior dos 
compartimentos geomorfológicos do estado 
do Paraná e é formado, principalmente, por 
basaltos e arenitos, respectivamente, rochas 
magmáticas extrusivas e rochas 
sedimentares.  

E) a planície costeira, de origem sedimentar 
antiga, apresenta-se larga ao norte e se 
estreita na Baía de Paranaguá. 

Questão 5___________________________ 

A combinação e a inter-relação dos fatores 
naturais determinam a existência de grandes 
paisagens naturais. Sobre as grandes paisagens 
da Terra, é INCORRETO afirmar: 
 
A) O clima dos desertos caracteriza-se pela 

escassez e irregularidade das chuvas e ainda 
por uma elevada amplitude térmica diária. 

B) A tundra é uma vegetação de curto ciclo de 
vida, que aparece no verão da região polar 
Ártica do planeta, mas não aparece na 
Antártida. 

C) As regiões temperadas caracterizam-se pela 
predominância de climas amenos e uma 
vegetação de savanas e estepes nas regiões 
mais úmidas. 

D) As regiões tropicais apresentam climas 
quentes, com baixa amplitude térmica anual 
e, nas regiões mais úmidas, apresenta 
florestas perenifólias e latifoliadas. 

E) A paisagem das altas montanhas apresenta 
uma variação de características à medida que 
se elevam as altitudes. 

 
Questão 6___________________________ 

Leia as afirmativas sobre as características 
climato-botânicas do Paraná. 
 
I. A vegetação predominante, principalmente 

nas áreas de altitudes superiores a 500m 
com clima subtropical, do tipo mesotérmico, 
é a Mata de Araucária, já muito devastada 
pelas ações antrópicas. 

II. A região meridional do Estado apresenta um 
clima tropical de altitude, do tipo 
megatérmico e a vegetação característica é 
de campos. 

III. A Mata Atlântica, floresta higrófila e 
latifoliada, é encontrada nas encostas da 
Serra do Mar, em regiões de clima úmido, 
junto ao litoral do estado. 

 
A opção que contém a(s) afirmativa(s) 
CORRETA(S) é: 
 
A) I apenas. 
B) I e II apenas. 
C) I e III apenas. 
D) II e III apenas. 
E) I, II e III. 

Margem passiva Margem ativa 

Andes 

Dorsal 
Mesoatlântica 

Astenosfera 
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Questão 7___________________________ 

O mapa abaixo mostra a divisão do Brasil em 
Bacias Hidrográficas. 
 

PRINCIPAIS BACIAS BRASILEIRAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: MORAES, Paulo Roberto. Geografia Geral e do Brasil. 
3.ed. São Paulo: HARBRA, 2005. 

 
Sobre as bacias hidrográficas brasileiras, é 
INCORRETO afirmar que 
 
A) A bacia Amazônica é considerada a maior 

bacia hidrográfica do mundo, possui o maior 
potencial hidráulico do país, porém tem uma 
produção energética pequena. 

B) A bacia secundária do Leste é formada pelo 
agrupamento das bacias de rios, como o 
Paraíba do Sul e o Doce, que não possuem 
ligação entre si. 

C) A bacia Tocantins-Araguaia sofreu impactos 
ambientais com a construção da Usina de 
Tucuruí, pois seu lago submergiu uma 
extensa área de floresta. 

D) O rio São Francisco é um rio de planície, 
navegável em todo o seu percurso, mas, pelo 
fato de ser um rio intermitente, o transporte 
hidroviário é pouco aproveitado. 

E) A Bacia Platina abrange outros países da 
América do Sul e, em termos de 
aproveitamento hidrelétrico, é a principal do 
Brasil. 

Questão 8___________________________ 
O nosso planeta vem sofrendo transformações 
climáticas há muito tempo. Recentemente, 
alguns fenômenos intensificaram essas 
mudanças. Sobre esses fenômenos, é 
INCORRETO afirmar que 
 

A) a inversão térmica é um fenômeno antrópico, 
que ocorre em regiões muito poluídas e 
provoca um aumento brusco das 
temperaturas durante os invernos rigorosos 
e, nos verões, um resfriamento repentino da 
atmosfera.  

B) o aquecimento anormal das águas do Oceano 
Pacífico, na costa peruana e equatoriana, o El 
Niño, altera os centros de alta e baixa pressão 
atmosférica e modifica a direção dos ventos e 
massas de ar, influenciando no clima, 
inclusive, do Brasil. 

C) a “ilha de calor” resulta da elevação das 
temperaturas médias das áreas urbanizadas 
das grandes cidades devido, entre outros 
fatores, à impermeabilização dos solos e à 
concentração de poluentes. 

D) a camada de ozônio é um escudo natural para 
a vida na Terra, pois a protege contra os 
nocivos efeitos dos raios ultravioleta e sua 
destruição é maior nas regiões polares. 

E) as chuvas ácidas são causadas, 
principalmente, pela descarga de compostos 
sulfurosos na atmosfera e não se restringem 
apenas às áreas poluidoras, pois seus gases 
formadores podem ser levados pelos ventos a 
outras regiões. 

 

Questão 9___________________________ 

Analise a tabela abaixo. 
 

Os Dez Países mais Populosos do Mundo 
em Milhões de Habitantes 

País 
População 

Total em 2005 
(em milhões) 

País 
Projeção 

para 2025 

China 1.315 China 1.441 
Índia 1.103 Índia 1.395 
EUA 298 EUA 350 
Indonésia  222 Indonésia 263 
Brasil  186 Paquistão 229 
Paquistão  157 Brasil  227 
Rússia 143 Bangladesh 193 
Bangladesh 141 Nígeria 190 
Nigéria 131 México 129 
Japão 128 Rússia 129 

Fonte: FNUAP, 2005. 
Considerando os dados da tabela e outros 
conhecimentos sobre o assunto, NÃO se pode 
concluir que 
 

A) o crescimento demográfico da Índia será 
maior que o da China. 

B) a projeção para a Rússia é de um crescimento 
populacional negativo. 

C) Bangladesh e Estados Unidos terão a mesma 
taxa de crescimento vegetativo. 

D) o México terá uma taxa de crescimento 
populacional maior que o do Japão. 

E) a Indonésia é menos populosa que os Estados 
Unidos, porém é mais povoada. 
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Questão 10__________________________ 

Sobre a rede urbana paranaense, NÃO se pode 
afirmar que 
 
A) Curitiba é, conforme a hierarquia urbana atual 

proposta pelo IBGE, uma metrópole nacional. 
B) Londrina é um importante pólo de 

desenvolvimento do norte do estado e passou 
a ser reconhecida pelo IBGE, em 2002, como 
umas das áreas metropolitanas do Brasil. 

C) Paranaguá, cidade com grande importância 
histórica, tem as atividades portuárias como 
ponto forte da economia. 

D) Cascavel, cidade localizada a oeste do estado, 
destaca-se, economicamente, no 
agronegócio, não só no âmbito regional, mas 
também no nacional. 

E) Ponta Grossa é a segunda cidade mais 
populosa do estado e seu principal centro 
atacadista. 

 
Questão 11__________________________ 

Uma das características fundamentais do 
processo de globalização é a intensificação das 
atividades comerciais. Sobre o comércio mundial, 
é CORRETO afirmar que 
 
A) a OMC (Organização Mundial do Comércio) foi 

criada na Conferência de Bretton Woods  em 
substituição ao GATT (General Agreement on 
Tariffs and Trade – Acordo Geral de Tarifas e 
Comércio), com o objetivo de incentivar o 
comércio entre os países capitalistas 
arrasados pela guerra mundial. 

B) o GATT, substituído pela OMC, foi criado no 
início do século XX, sob a liderança da 
Inglaterra para fiscalizar o comércio entre as 
metrópoles e as colônias africanas e asiáticas. 

C) a Rodada do Uruguai, acontecida em Punta 
Del Este, corresponde a uma única  reunião, 
sendo considerada a mais curta e eficiente 
das rodadas de negociações promovidas 
depois da criação da OMC.  

D) a China não aceita participar da OMC para 
não sofrer interferência nos preços de seus 
produtos exportados, essenciais para a 
manutenção de suas altas taxas de 
crescimento econômico. 

E) a Rodada de Doha, iniciada na capital do 
Qatar e realizada posteriormente em outras 
importantes cidades mundiais, tem 
encontrado divergências e dificuldades de 
negociação, relacionadas aos subsídios 
agrícolas fornecidos aos produtores rurais dos 
países ricos. 

 

Questão 12__________________________

 

A energia pode ser definida, sob o ponto de vista 
econômico, como o insumo fundamental à 
produção. Sobre esse assunto é INCORRETO

 

afirmar que

 
 

A)

 

o petróleo encontrado na camada de pré-sal 
do litoral brasileiro pode fazer do país um 
grande exportador deste produto, porém 
ainda é necessário vencer o desafio 
tecnológico de extraí-lo de maneira 
economicamente viável.

 

B)

 

o carvão brasileiro é de boa qualidade, do tipo 
antracito, porém é insuficiente para atender à

 

demanda do país.

 

C)

 

Estados Unidos e Brasil são grandes 
produtores mundiais de etanol, mas 
diferenciam da fonte energética primária; 
enquanto os Estados Unidos o produzem, 
principalmente, a partir do milho, no Brasil, é 
utilizada a cana-de-açúcar.

 

D)

 

o Brasil possui, em funcionamento, duas 
usinas nucleares localizadas em Angra dos 
Reis.

 

E)

 

os países europeus têm buscado a produção e 
a utilização de fontes alternativas de energia 
para conseguirem cumprir as metas do 
Protocolo de Kyoto.

 
 

Questão 13__________________________

 

Intransigência, ânsia de poder, rivalidades 
étnicas, questões religiosas, separatistas e 
disputas de terras são algumas das causas de 
conflitos. Sobre os focos de tensão do mundo 
atual, é INCORRETO afirmar que

 
 

A)

 

os curdos lutam pela criação de um estado 
independente, abrangendo terras que hoje se 
situam em vários países, principalmente na 
Turquia e no Iraque.

 

B)

 

a disputa pelas terras da república da 
Chechênia foi a principal causa dos conflitos 
armados,

 

em agosto de 2008, entre a Rússia 
e a Geórgia, países de rivalidade secular.

 

C)

 

a Caxemira é uma região localizada aos pés 
do Himalaia, habitada principalmente por 
muçulmanos e é um ponto de discórdia entre 
dois países que possuem arsenal nuclear, a 
Índia e o Paquistão.

 

D)

 

o povo basco que habita o nordeste da 
Espanha e o sudoeste da França luta pela sua 
autonomia política, inclusive através de um 
braço armado, o grupo ETA.

 

E)

 

as Colinas de Golan, conquistadas por Israel 
da Síria na Guerra dos Seis Dias, é ainda um 
ponto de discórdia entre esses dois países, 
principalmente devido aos seus recursos 
hídricos.
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Questão 14__________________________ 

Em 2002, como conseqüência dos ataques de 11 
de setembro e com o pretexto de acabar com os 
possíveis novos atentados terroristas, o governo 
norte-americano divulgou um documento 
intitulado ”A estratégia de segurança nacional 
dos Estados Unidos”, que contém determinações 
político-militares e econômicas que foram 
chamadas de Doutrina Bush, devido ao nome de 
seu presidente. 
 
As opções abaixo destacaram-se como 
estratégias da Doutrina Bush, EXCETO: 
 
A) Agir, se preciso, sozinhos, para fazer uso do 

direito de autodefesa, de maneira preventiva 
e antecipada. 

B) Determinar o fortalecimento das alianças com 
outros Estados para derrotar o terrorismo no 
mundo e dos tratados de não proliferação de 
armas nucleares. 

C) Defender seus interesses econômicos, 
procurando a consolidação dos Estados 
Unidos como superpotência global. 

D) Intensificar a sua influência no Oriente Médio, 
região estratégica e rica em petróleo e gás 
natural. 

E) Ajudar economicamente os países africanos 
mais pobres, promovendo a diminuição do 
desemprego e o fim dos movimentos 
migratórios para os Estados Unidos. 

 
Questão 15__________________________ 

O Sistema de Vigilância da Amazônia (SIVAM) é 
uma rede de coleta e processamento de 
informações. Começou a ser implantado em 1995 
e abrange uma área de 5,2 milhões de Km², 
integrando os dados obtidos em bases terrestres 
com as informações obtidas por meio de 
fotogrametria, da foto-satélite e do 
sensoriamento remoto. 
 
As opções abaixo são objetivos desse projeto na 
Amazônia, EXCETO: 
 
A) controlar o tráfego aéreo regional, de vôos e 

de aeroportos clandestinos. 
B) detectar áreas de plantio ou de 

industrialização vinculadas ao narcotráfico e 
controlar grupos armados nacionais ou 
estrangeiros. 

C) mapear recursos naturais e combater 
contrabando de ouro e pedras preciosas. 

D) verificar o desmatamento, combater incêndios 
florestais e proteger o ambiente. 

E) realizar pesquisas científicas no ecossistema 
amazônico e patentear as descobertas, 
combatendo a biopirataria. 

 
 
 
 

 
 

 

 
  

 
  
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 


