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O candidato receberá do fiscal:
Um Caderno de Questões contendo escolha e

Uma Folha de Respostas personalizada para Prova Objetiva.
Um Caderno de Repostas personalizado para a Prova Discursiva.

Ao ser autorizado o início da prova, verifique, no Caderno de Questões, se a numeração das questões e a paginação estão corretas e se não há falhas,
manchas ou borrões. Se algum desses problemas for detectado, solicite ao fiscal outro caderno completo. Não serão aceitas reclamações posteriores.

Atotalidade das Provas terá a duração de , incluindo o tempo para preenchimento da Folha de Respostas da Prova Objetiva elaboração e
transcrição da Prova Discursiva.

Iniciadas as Provas, nenhum candidato poderá retirar-se da sala antes de decorridas de prova, devendo entregar ao fiscal de sala,
obrigatoriamente, o Caderno de Questões e as Folhas de Respostas das Provas Objetiva e Discursiva. A Folha de Respostas da Prova Objetiva e o texto
transcrito no campo «Texto Definitivo», da Prova Discursiva serão os únicos documentos válidos para correção.

O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões faltando para o término do horário estabelecido para o fim da prova,
desde que o candidato permaneça em sala até este momento, entregando as suas Folhas de Respostas das Provas Objetiva e Discursiva.

Caso seja necessária a utilização do sanitário, o candidato deverá solicitar permissão ao fiscal de sala, que designará um fiscal volante para acompanhá-lo
no deslocamento, devendo manter-se em silêncio durante o percurso, podendo, antes da entrada no sanitário e depois da utilização deste, ser submetido a
revista com detector de metais. Na situação descrita, se for detectado que o candidato estiver portando qualquer tipo de equipamento eletrônico, será
eliminado automaticamente do concurso.

Após o término da prova, ao sair da sala de prova, o candidato deverá retirar-se imediatamente do local de realização das provas, não podendo
permanecer nas suas dependências, bem como não poderá utilizar os sanitários.

30 (trinta) questões objetivas de múltipla 02 (duas) questões discursivas.

4 (quatro) horas

2 (duas) horas

60 (sessenta) minutos

Não serão permitidas consultas a quaisquer materiais, uso de telefone celular ou outros aparelhos eletrônicos.
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Verifique se seus dados estão corretos na Folha de Respostas.
AFolha de Respostas NÃO pode ser dobrada, amassada, rasurada, manchada ou conter qualquer registro fora dos locais destinados às respostas.
Assinale a alternativa que julgar correta para cada questão na Folha de Respostas, usando caneta esferográfica de tinta preta ou azul. Para cada questão,

existe apenas resposta certa – não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, emendas ou rasuras.
O modo correto de assinalar a alternativa é cobrindo, completamente, o espaço a ela correspondente, conforme modelo abaixo:

Todas as questões deverão ser respondidas.

1 (uma)
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Espaço reservado para anotação das respostas

O gabarito da Prova Objetiva estará disponível no site da a partir do diaCetro Concursos (www.cetroconcursos.org.br) 21 de janeiro de 2013.
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Nome:__________________________________________________________ Inscrição:_______________________
2012 - PROFESSOR DE GEOGRAFIA

CONCURSOS PÚBLICOS

INSTRUÇÕES – PROVADISCURSIVA

Cetro Concursos

no mínimo de 5 (cinco) linhas e, no máximo, 10 (dez) linhas

- Para realização da Prova Discursiva, o candidato receberá caderno específico, no qual redigirá com caneta de tinta azul ou preta.
-AProva Discursiva deverá ser escrita à mão, em letra legível, não sendo permitida a interferência e/ ou a participação de outras pessoas, salvo em caso de
candidato que tenha solicitado condição especial para esse fim. Nesse caso, o candidato será acompanhado por um fiscal da ,
devidamente treinado, que deverá escrever o que o candidato ditar, sendo que este deverá ditar integralmente o texto, especificando oralmente a grafia das
palavras e os sinais gráficos de acentuação e pontuação.
- A Prova Discursiva não poderá ser assinada, rubricada ou conter, em outro local que não seja o cabeçalho do Caderno de Resposta da Prova Discursiva,
qualquer palavra ou marca que a identifique, sob pena de ser anulada.Assim, detecção de qualquer marca identificada no espaço destinado à transcrição do
texto definitivo, acarretará a anulação da Prova Discursiva.
-AProva Discursiva deverá ser redigida em, .
- O rascunho é de preenchimento facultativo e não vale para finalidade de avaliação.
- Qualquer dúvida, chame o fiscal da sala.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
 
1. Projeção cartográfica que destaca os países de baixa 

latitude; apesar de haver uma distorção em suas formas, 
os países e as regiões mantêm seu tamanho proporcional. 
Por exemplo, a Groelândia, quase irreconhecível pelas 
formas tradicionais de representação, aparece bem menor 
que o Brasil, como é na realidade. Sendo assim, assinale 
a alternativa que apresenta a projeção descrita acima. 

 
(A) Projeção de Robinson. 

(B) Projeção de Mercator. 

(C) Projeção de Holzel. 

(D) Projeção de Peters. 

(E) Projeção de Goode. 

 
 

2. Os gráficos e as tabelas são recursos didáticos 
fundamentais no processo de ensino-aprendizagem em 
Geografia. Deste modo, assinale a alternativa que 
apresenta o gráfico que representa a temperatura e a 
pluviosidade média de determinado lugar, durante um ano. 

 
(A) Climograma. 

(B) Infoclima. 

(C) Gráfico de amplitude térmica. 

(D) Heliógrafo. 

(E) Anemômetro. 

 
 

3. Para se saber o clima de uma região ou de um lugar, 
deve-se levar em consideração os fatores climáticos, pois 
são eles que determinam o tipo de clima. Tais fatores 
climáticos são: 

 
(A) latitude, altitude, massas de ar, precipitação, 

correntes marítimas, relevo, vegetação e 
urbanização. 

(B) latitude, altitude, massas de ar, continentalidade, 
maritimidade, correntes marítimas, relevo, vegetação 
e urbanização. 

(C) latitude, altitude, massas de ar, precipitação, 
umidade, relevo, vegetação e urbanização. 

(D) latitude, altitude, massas de ar, pressão atmosférica, 
correntes marítimas, relevo, vegetação e 
urbanização. 

(E) latitude, altitude, massas de ar, correntes marítimas, 
umidade, precipitação e relevo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Regionalizar é delimitar áreas que reúnem características 
semelhantes. Em relação às propostas de regionalização 
do espaço geográfico brasileiro, recentemente, os 
geógrafos Milton Santos e Maria Laura Silveira, na obra 
intitulada “O Brasil: território e sociedade no início do 
século XXI”, sugeriram uma divisão do país em “quatro 
brasis”. O critério adotado pelos autores foi o da 
intensidade das técnicas sobre o território. Na 
regionalização dos “quatro brasis”, o país é dividido em 

 
(A) Região Amazônica (inclui todos os Estados da 

região Norte, exceto o Tocantins), Região Centro-
Oeste (atual região Centro-Oeste, mais o estado de 
Tocantins), Região Concentrada (Estados da Região 
Sudeste e da Região Sul), Região Nordeste (inclui 
todos os estados nordestinos). 

(B) Região Desenvolvida (inclui todos os Estados do 
Sudeste e do Sul do país, mais o Distrito Federal, 
Goiás e Mato Grosso do Sul), Região Pobre (inclui o 
Sertão nordestino, mais o litoral do Piauí e do 
Maranhão), Região de Baixa Densidade 
Demográfica (inclui todos os Estados da Região 
Norte e o Mato Grosso) e Litoral nordestino (inclui o 
litoral dos Estados da Bahia, Alagoas, Sergipe, 
Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e 
Ceará). 

(C) Região Desenvolvida (inclui todos os Estados das 
atuais regiões Sudeste, Centro-Oeste e Sul, exceto 
o norte de Minas Gerais e do Mato Grosso), Região 
Pobre (inclui o Sertão nordestino, o litoral do Piauí e 
do Maranhão e o norte de Minas Gerais), Região 
Amazônica (inclui todos os Estados da Região 
Norte, mais o norte de Mato Grosso) e Litoral 
nordestino (inclui o litoral dos Estados da Bahia, 
Alagoas, Sergipe, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande 
do Norte e Ceará). 

(D) Região Amazônica (inclui todos os Estados da 
região Norte, mais o norte de Mato Grosso), Região 
Centro-Oeste (atual região Centro-Oeste, exceto o 
norte de Mato Grosso), Região Concentrada 
(Estados da Região Sudeste e da Região Sul) e 
Região Nordeste (inclui todos os Estados 
nordestinos). 

(E) Região Desenvolvida (inclui todos os Estados do 
Sudeste e do Sul, exceto o norte de Minas Gerais), 
Região Nordeste (inclui os Estados do Nordeste e o 
norte de Minas Gerais), Região Amazônica (inclui 
todos os Estados da Região Norte) e Região Centro-
Oeste (inclui todos os Estados da atual Região 
Centro-Oeste). 
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5. A globalização é considerada o ápice do desenvolvimento 
das relações capitalistas de produção em escala 
planetária. Constrói-se um mundo cada vez mais 
integrado por modernos meios de comunicação e de 
transportes que facilitam a circulação de mercadorias, de 
pessoas e de dinheiro. Em relação ao processo de 
globalização em curso e seus impactos sobre o espaço 
geográfico, é incorreto afirmar que 

 
(A) os países subdesenvolvidos não estão excluídos do 

processo de globalização. 

(B) os países africanos são grandes fornecedores de 
matérias-primas para os países desenvolvidos. 

(C) a globalização não atinge todos os lugares do 
mundo com a mesma intensidade. 

(D) apesar da evolução dos sistemas de informação, as 
distâncias naturais entre os países ainda são 
determinantes nas trocas comerciais e na tomada de 
decisões empresariais. 

(E) com a globalização, tem-se assistido o aumento das 
trocas comerciais em escala global. 

 
 

Leia o trecho abaixo para responder à questão 6. 

 
“Formação vegetal aberta e espaçada, possui poucas 

espécies, com o predomínio de pinheiros que aparecem 

associados à erva-mate, ao cedro e à imbuia. Além da pequena 

diversidade vegetal, sua fauna compõe-se de alguns roedores, 

insetos e aves, como a gralha-azul, o macuco e o papagaio-

charão”.  
 

Lúcia M. A. de Almeida e Tércio B. Rigolin. 
Geografia Geral e do Brasil, 2011, p.82. 

 

6. A descrição acima trata-se do bioma  
 

(A) Mata dos Cocais. 

(B) Mata Atlântica. 

(C) Pantanal. 

(D) Mata de Araucária. 

(E) Campos Sulinos. 
 

 
7. Em 1977, o geógrafo Milton Santos formulou uma teoria 

para demonstrar que o capitalismo não age de forma 
homogênea no espaço geográfico. No livro “Território e 
Sociedade: entrevista com Milton Santos”, ele relata um 
pouco a história dessa formulação teórica: “Na Tanzânia, 
eu via o capitalismo entrando lentamente. Foi muito 
importante, para a elaboração teórica do território, 
descobrir que um país, que com sua história e 
organização geográfica, pode ser ou não um obstáculo, 
refazendo a história da entrada do capitalismo [...]”. Essa 
teoria é conhecida como 

 
(A) meio técnico-científico-informacional. 

(B) funcionalidade espacial. 

(C) formação socioespacial. 

(D) desenvolvimento desigual e combinado. 

(E) teoria dos lugares centrais. 

8. As transformações econômicas pós-guerra afetaram todos 
os cantos do planeta, só que de forma desigual. Alguns 
países asiáticos, a partir dos anos de 1970, passaram por 
um rápido processo de industrialização. Segundo Estáquio 
Sene e João Carlos Moreira (2010), desde os anos de 
1980, ficaram conhecidos como Tigres Asiáticos porque o 
forte empenho de novos mercados no exterior levou suas 
economias a crescer, em média 7,4% ao ano. As 
economias denominadas de Tigres Asiáticos são: 

 
(A) China, Índia, Japão e Coreia do Sul. 

(B) Japão, Hong Kong, Malásia e Índia. 

(C) Tailândia, Hong Kong, Taiwan e China. 

(D) Taiwan, Coreia do Sul, Hong Kong e Cingapura. 

(E) Coreia do Sul, China, Índia e Taiwan. 
 

 

9. As grandes cadeias montanhosas da Terra, como a 
Cordilheira do Himalaia, a Cordilheira dos Andes e as 
Montanhas Rochosas, originaram-se a partir de 

 
(A) dobramentos. 

(B) falhamentos. 

(C) atividades vulcânicas intensas. 

(D) processos erosivos milenares. 

(E) processos de subducção. 
 

 

10. A rede hidrográfica brasileira é uma das mais extensas do 
mundo. São milhares de rios com as mais variadas 
extensões e volumes de água. Deste modo, assinale a 
alternativa que apresenta o maior rio em extensão 
genuinamente brasileiro. 

 
(A) Rio Paraná. 

(B) Amazonas. 

(C) São Francisco. 

(D) Tocantins. 

(E) Araguaia. 

 
 

11. Nasce da junção dos rios Canoas e Pelotas, percorrendo 
trechos típicos de planalto em seu curso superior e 
trechos de planície entre São Borja e Uruguaiana, no Rio 
Grande do Sul, sendo utilizado para a navegação. Seu 
potencial hidráulico ainda é pouco utilizado. Deste modo, 
assinale a alternativa que apresenta o nome do rio 
descrito acima. 

 
(A) Rio Grande. 

(B) Uruguai. 

(C) Itajaí. 

(D) Jacuí. 

(E) Gravataí. 
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12. O Brasil possui uma grande quantidade de recursos 
naturais. Em relação aos recursos minerais, o Brasil é, 
tradicionalmente, um grande exportador de 

 
(A) ouro em barras. 

(B) minério de Ferro. 

(C) zinco. 

(D) bauxita. 

(E) minério de Manganês.  

 
 

13. Dependendo da figura geométrica empregada em sua 
construção, as projeções cartográficas podem ser 
agrupadas em: cilíndricas, cônicas ou planas. Sendo 
assim, assinale a alternativa que apresenta projeções 
denominadas cilíndricas. 

 
(A) Mercator e Robinson. 

(B) Lamber e Robinson. 

(C) Lamber e Peters. 

(D) Robinson e Goode. 

(E) Peters e Mercator. 

 
 

14. Há três tipos de mares: os mares abertos, que têm ligação 
com os oceanos vizinhos; os mares interiores, que 
apresentam uma pequena ligação com os oceanos por 
canais naturais (chamados estreitos) e os mares 
fechados, sem ligação direta com os oceanos. Deste 
modo, assinale a alternativa que apresenta os mares 
considerados fechados. 

 
(A) Mar Negro, Mar Cáspio e Mar Vermelho. 

(B) Mar Negro, Mar Vermelho e Mar do Japão. 

(C) Mar da Arábia, Mar Vermelho e Mar Negro. 

(D) Mar de Aral, Mar Cáspio e Mar Negro. 

(E) Mar de Aral, Mar Mediterrâneo e Mar Vermelho. 
 

 
15. Associação comercial formada por países da região da 

Ásia e do Pacífico. Fazem parte deste bloco, economias 
prósperas, como Japão, China, Estados Unidos, Coreia do 
Sul, Canadá e países em desenvolvimento, como Chile, 
Malásia e México. Esse bloco econômico é conhecido 
como 

 
(A) ASEAN. 

(B) NAFTA. 

(C) APEC. 

(D) SADC. 

(E) ALADI. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Em relação ao MERCOSUL, é correto afirmar que 
 

(A) a crise econômica argentina, ocorrida em 2001 e 
2002, não afetou as exportações brasileiras. 

(B) quando foi assinado o Tratado de Assunção, 
Fernando Collor de Mello era o presidente do Brasil. 

(C) em 2011, a Venezuela se tornou país membro do 
Mercosul. 

(D) desde 2005, os volumes das transações comerciais 
entre Brasil e Argentina aumentaram 
gradativamente. 

(E) os países membros do Mercosul são: Argentina, 
Brasil, Uruguai, Paraguai e Chile. 

 
 

17. A Doutrina econômica colocada em prática nos EUA, após 
a crise de 1929, que prega a intervenção do Estado na 
economia como forma de evitar as graves crises 
econômicas, é denominada de 

 
(A) Keynesianismo. 

(B) Liberalismo. 

(C) Nacional desenvolvimentismo. 

(D) Economia planificada. 

(E) Neoliberalismo. 

 
 

18. As atividades agrícolas geralmente provocam a 
degradação dos solos, mas a intensidade varia, 
dependendo do tipo de cultura e das técnicas utilizadas. 
Algumas práticas possibilitam a diminuição da velocidade 
das águas das chuvas, conseguindo, assim, diminuir a 
erosão. O sistema de cultivo que consiste em arar o solo e 
depois semeá-lo, seguindo as cotas altimétricas do relevo, 
é conhecido como 

 
(A) terraceamento. 

(B) associação de culturas. 

(C) plantio direto. 

(D) descompactação dos solos. 

(E) curvas de nível. 
 

 

19. No início da década de 1970, as principais correntes de 
pensamento sobre a degradação ambiental colocavam 
como questões problemáticas a busca incessante do 
crescimento econômico e a explosão demográfica. Em 
1972, foi publicado um estudo chamado Limites do 
crescimento. Este estudo analisou cinco variáveis: 
tecnologia, população, nutrição, recursos naturais e meio 
ambiente, concluindo que a saída para evitar o colapso 
seria a redução do crescimento populacional e do 
crescimento econômico. Essas ideias foram difundidas 
pelo(a)  

 
(A) Clube de Roma. 

(B) Conferência de Estocolmo. 

(C) Relatório Brundtland. 

(D) Agenda 21. 

(E) Conferência de Yalta. 
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20. A urbanização em escala mundial é um processo recente, 
expandiu-se após a segunda Revolução Industrial e 
ganhou intensidade a partir da década de 1950. Todavia, 
países e continentes experimentaram o fenômeno urbano 
de acordo com suas peculiaridades culturais e de seus 
modelos de desenvolvimento econômico estabelecidos. 
Em relação às taxas de urbanização mundiais divulgadas 
pela ONU (Organização das Nações Unidas), 
recentemente, através do estudo “Word urbanization 
prospects: the 2011 revision”, é correto afirmar que 

 

(A) alguns países africanos apresentam altas taxas de 
urbanização, este é o caso da Nigéria, da África do 
Sul e do Egito, que formam o seleto grupo de países 
africanos industrializados. 

(B) o Japão, devido à grande aplicação de tecnologias 
na agricultura e o tamanho pequeno de seu território, 
é o país mais urbanizado do mundo. 

(C) apesar de serem países desenvolvidos, o Canadá e 
a Austrália apresentam baixas taxas de urbanização. 

(D) a taxa de urbanização da América Latina e Caribe é 
superior à taxa de urbanização da Europa. 

(E) apesar da China ter passado por grandes 
transformações econômicas nas últimas décadas, é 
o país emergente que apresenta a menor taxa de 
urbanização. 

 
 

21. Em 1944, em uma reunião realizada nos Estados Unidos, 
representantes de 44 países realizaram um acordo com a 
finalidade de garantir a estabilidade da economia mundial, 
após o fim da Segunda Guerra Mundial. Nesta reunião, foi 
estabelecido um novo padrão monetário internacional, o 
dólar-ouro, em substituição ao ouro, até então o padrão 
vigente. Esse acordo ficou conhecido como 

 
(A) Doutrina Truman. 

(B) Plano Marshall. 

(C) Conferência de Bretton Woods. 

(D) Plano Colombo. 

(E) Acordo Geral de Tarifas e Comércio (GATT). 
 

 
22. Clima característico das regiões localizadas em médias 

latitudes, como Buenos Aires, na Argentina. Apresenta 
quatro estações do ano bem delineadas, com chuvas 
abundantes e bem distribuídas, verões quentes e invernos 
frios, apresentando significativa amplitude térmica. Este 
clima é denominado de 

 
(A) subtropical. 

(B) temperado oceânico. 

(C) frio. 

(D) mediterrâneo. 

(E) frio de montanha. 

 
 
 
 
 
 
 

23. Em relação aos conflitos contemporâneos é incorreto 
afirmar que 

 
(A) o século XX foi marcado por grandes conflitos 

mundiais que colocaram em risco a vida no planeta. 

(B) na última década do século XX, com o encerramento 
da Guerra Fria em 1991, assistiu-se o aumento dos 
conflitos entre os Estados. 

(C) na década de 1990, as guerras civis aumentaram 
consideravelmente o número de civis mortos e 
feridos, superando o número de militares mortos em 
combate no mesmo período. 

(D) entre as razões motivadoras das guerras civis, 
destacam-se: a disputa pelo poder, a disputa por 
territórios, a insegurança econômica, a pobreza e as 
desigualdades sociais. 

(E) no decorrer do século XX, diversas rebeliões e 
guerras civis, deflagradas em países africanos e 
asiáticos, surgiram de conflitos étnicos incentivados 
por potências estrangeiras. 

 
 

24. O sistema de organização científica do trabalho, baseado 
no controle do tempo de produção da mercadoria e dos 
movimentos do trabalhador, fracionando as etapas do 
processo produtivo, de forma a garantir a especialização 
do trabalho e, concomitantemente, o aumento da 
produtividade, ficou conhecido como 

 
(A) Taylorismo. 

(B) Fordismo. 

(C) Linha de montagem. 

(D) Just-in-time. 

(E) Toyotismo. 
 

 

25. Nas últimas décadas, a configuração do espaço 
geográfico mundial passou por grandes modificações. O 
fim da União Soviética, a desintegração da Iugoslávia e a 
unificação da Alemanha são alguns exemplos de 
mudanças nas fronteiras territoriais dos Estados-nações 
no final do século XX. Com base nisso, assinale a 
alternativa que apresenta os países que surgiram no 
século XXI. 

 
(A) Curdistão, Montenegro e Sudão do Sul. 

(B) Moldávia, Sudão do Sul e República Tcheca. 

(C) Montenegro, Bósnia e Nauru. 

(D) Sudão do Sul, Nauru e Curdistão. 

(E) Timor Leste, Sudão do Sul e Montenegro. 
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26. Com base nas pirâmides etárias abaixo, é correto afirmar 
que 

 

 
(A) a pirâmide 1 apresenta altos indíces de mortalidade 

entre os jovens. 

(B) a pirâmide 2 é típica de países subdesenvolvidos. 

(C) o formato da pirâmide 1 demonstra o predomínio da 
população idosa em relação ao conjunto da 
população. 

(D) a pirâmide 2 apresenta maior população absoluta. 

(E) a pirâmide 2 indica que a expectativa de vida é 
elevada. 

 
 

27. Conforme dados de pesquisa levantados pelo PNUD em 
2005 e divulgados em 2008, o IDH do Distrito Federal é de 
0,874, sendo o maior do Brasil quando comparado com os 
estados da federação. Em termos comparativos e 
classificatórios, é correto afirmar que 

 
(A) o IDH do Distrito Federal é superior ao IDH dos 

países da América do Sul, exceto ao da Argentina. 

(B) o IDH do Distrito Federal é alto. 

(C) o IDH do Distrito Federal é muito alto. 

(D) se o Distrito Federal fosse um país, ele estaria entre 
os 10 maiores IDHs do mundo. 

(E) o IDH do Distrito Federal é inferior ao IDH da China. 

 
 

28. Formas de relevo costeiro com vertentes abruptas, 
paredões íngremes, resultado do trabalho erosivo intenso 
das águas oceânicas em contato direto com formações 
rochosas cristalinas ou sedimentares, são chamadas de 

 
(A) barra. 

(B) fiordes. 

(C) enseada. 

(D) falésias. 

(E) baía. 

29. Em relação às matrizes energéticas brasileiras, à 
produção e ao consumo de energia, assinale a alternativa 
correta. 

 
(A) Devido ao aumento do poder aquisitivo da 

população brasileira nos últimos anos, o setor 
doméstico tornou-se o maior consumidor de energia 
final. 

(B) O Brasil importa eletricidade. 

(C) Devido aos riscos de contaminação radioativa, as 
usinas nucleares de Angra 1 e 2 serão desativadas 
em 2014. 

(D) A área plantada de cana-de-açúcar tem reduzido 
sensivelmente, o que tem pressionado o aumento do 
preço do álcool.  

(E) As termelétricas movidas à carvão e à gás 
concentram-se na região norte do país. 

 
 

30. A globalização tem facilitado as migrações, tanto pela 
redução dos custos de transporte quanto pela expansão 
das telecomunicações e do uso da internet, o que 
possibilita maior fluidez das relações sociais em escala 
planetária. Em relação aos fluxos migratórios atuais, 
assinale a alternativa correta. 

 
(A) O Japão, devido aos pesados investimentos em 

tecnologia, ainda continua sendo um país de grande 
atração migratória. 

(B) A Austrália é um dos poucos países desenvolvidos 
que não possui política migratória de restrição à 
entrada de imigrantes. Isto se deve à baixa 
densidade demográfica, ao envelhecimento da 
população e à falta de mão de obra pouco 
qualificada no país. 

(C) Com o aperfeiçoamento das tecnologias de 
informação, as migrações clandestinas têm 
diminuído constantemente.  

(D) Com a globalização, as redes de diáspora se 
enfraqueceram. 

(E) As remessas financeiras enviadas pelos emigrados 
para os seus países de origem geram importantes 
fontes de divisas para as regiões pobres e também, 
em alguns casos, para os países em 
desenvolvimento. 
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PROVA DISCURSIVA 
 
 

Disserte acerca das questões abaixo, considerando o 
mínimo de 5 (cinco) e o máximo de 10 (dez) linhas. 

 
1. Apresente uma proposta de plano de aula com base no 

conteúdo: As regionalizações do espaço mundial e as 
transformações econômicas contemporâneas. 

 
 
2. O uso de recursos didáticos no ensino de Geografia se faz 

cada vez mais necessário para a condução de uma prática 
pedagógica dialógica, que possibilite a leitura do espaço 
geográfico pelos alunos. Os recursos audiovisuais têm 
sido utilizados nas aulas de Geografia com frequência, só 
que muitas vezes de forma inadequada. Deste modo, 
apresente algumas metodologias para trabalhar os 
conteúdos de geografia, de forma criativa, com alunos de 
uma turma de Ensino Médio, fazendo uso de recursos 
audiovisuais. 
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