
 

 

 
 

      PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA - ES  

 
      P07 - PROFESSOR MAE-II - ENSINO FUNDAMENTAL - 

GEOGRAFIA 
Turno: TARDE 

Tipo de Prova 

A Sr. Candidato, para ter a sua prova corrigida é obr igatório a marcação do tipo  
de prova no cartão de respostas. 

 
 

TRANSCREVA, NO SEU CARTÃO DE RESPOSTAS, A FRASE ABAIXO PARA O EXAME GRAFOTÉCNICO: 

“Nunca ajude uma criança numa tarefa em que ela se sente capaz de fazer.” 
(Maria Montessori)  

ATENÇÃO 
Este caderno contém sessenta questões de múltipla escolha, cada uma com cinco 

alternativas de resposta (A, B, C, D, E), e uma questão discursiva. 

 
Verifique se este material está em ordem, caso contrário, notifique imediatamente o fiscal. 

 
O tempo de duração da prova inclui o preenchimento do cartão de respostas e da folha de resposta. 

 
Duração da prova:  4 horas 

 
 

 
LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO 
 
Por motivo de segurança: 

 

• O candidato só poderá retirar-se definitivamente da sala após 1 (uma) hora do início efetivo da prova. 

• Somente faltando 1 (uma) hora para o término da prova, o candidato poderá retirar-se levando o seu caderno de questões. 

• O candidato que optar por se retirar sem levar o seu caderno de questões não poderá copiar suas respostas por qualquer meio.  

• Ao terminar a prova, o candidato deverá se retirar imediatamente do local, não sendo possível nem mesmo a utilização dos 

banheiros e/ou bebedouros. 

 

Sr. Candidato, ao terminar a prova é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o cartão de respostas assinado e a folha de resposta 

desidentificada. Não se esqueça dos seus pertences. 

Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o cartão de respostas e a folha de resposta, 

devendo assinar a capa de sala. 

O fiscal de sala não está autorizado a alterar quaisquer dessas instruções. Em caso de dúvida, solicite a presença do coordenador local. 

 

BOA PROVA! 
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Língua Portuguesa 

Questão 1 

Analise o gráfico abaixo e, em seguida, assinale a 
alternativa que apresenta uma afirmação correta sobre os 
dados apresentados. 

 

 
PERNAMBUCO. Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco. Ordem 

do Dia: Assembleia aprova Orçamento de Pernambuco para 2021. 26 de 
novembro de 2020.  

Disponível em: https://www.alepe.pe.gov.br/2020/11/26/ordem-do-dia-
assembleia-aprova-orcamento-de-pernambuco-para-2021/. Acesso em: 
08 mar. 2022. 

(A) Entre os anos de 2016 e 2019, as despesas com 
educação apresentaram queda contínua. 

(B) Nos oito anos pesquisados, a área da saúde apresentou 
mais despesas do que a educação e a segurança 
pública. 

(C) 2021 foi o ano em que houve o maior número de 
investimentos na saúde em Pernambuco. 

(D) Entre 2019 e 2021, as despesas com a segurança 
pública superaram as da área da educação. 

(E) De 2017 a 2021, os investimentos em segurança 
pública entraram em franca ascendência. 

 

Questão 2 

Leia a tirinha a seguir. 

 

 
GONSALES, Fernando. Níquel Náusea. Folha de São Paulo,  

16 de fevereiro de 2022. Folha Cartum. Disponível em: 
https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/cartum/cartunsdiarios/#16/2/2022. Acesso em: 08 mar. 
2022. 

O humor dessa tirinha é engatilhado, principalmente, 
quando: 

(A) o narrador afirma que os rinocerontes são míopes. 

(B) o rinoceronte fala que fez um trio de cartas iguais no 
jogo. 

(C) os animais contestam a trinca mostrada pelo 
rinoceronte. 

(D) o rinoceronte altera o tom de voz para reafirmar sua 
trinca. 

(E) o narrador afirma que os rinocerontes são pesados. 

 

Questão 3 

Leia o excerto abaixo. 

 

          “Francis Ford Coppola, diretor do clássico O Poderoso 

Chefão, deu uma entrevista ao Omelete e voltou a falar 
sobre a indústria do cinema e a forma como grandes 
produções acabaram, a seu ver, por se tornarem 
repetitivas.  

          ‘Um filme contemporâneo como o novo Duna conta 
com artistas muitíssimo talentosos, mas é basicamente 
uma repetição’, afirmou. ‘Se você olhar com atenção, você 
vê muito do que já viu antes, como acidentes de carro, 
quedas de helicóptero, tudo isso são ideias já utilizadas. 
Para mim, é um desperdício de talento: os diretores 
claramente têm muito talento, assim como o elenco, mas 
o filme não me engaja, eles não aproveitaram a 
oportunidade para fazer algo realmente contemporâneo, o 
que eles podiam ter feito’. [...]” 

COPPOLA critica "repetição" em blockbusters: "Desperdício 
de talento". Omelete, 24 de fevereiro de 2022. Filmes. 
Disponível em: https://www.omelete.com.br/filmes/coppola-critica-repeticao-

em-blockbusters-desperdicio-de-talento. Acesso em: 08 mar. 2022. 

 

Dentre as opções abaixo, marque aquela que apresenta 
uma estratégia argumentativa utilizada por Francis Ford 
Coppola em sua crítica. 

(A) Narração de histórias 

(B) Discursos de autoridades 

(C) Alusões históricas 

(D) Exemplificação 

(E) Dados estatísticos 
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Questão 4 

Leia o fragmento a seguir. 

 

“Como estamos no mês em que se comemora o Dia 
Mundial de Combate ao Câncer, que foi dia 4 de fevereiro, 
é muito importante fazermos aqui um alerta no que se 
refere à relação da obesidade com o câncer.” 
RAUEN, Eduardo. Entenda a relação entre obesidade e câncer. Forbes 

Brasil, 10 de fevereiro de 2022. Colunas. Disponível em: 
https://forbes.com.br/colunas/2022/02/eduardo-rauen-entenda-a-
relacao-entre-obesidade-e-cancer/. Acesso em: 07 mar. 2022. 

 

O conectivo “Como”, que introduz o parágrafo, confere à 
oração em que ele ocorre uma ideia de: 

(A) explicação. 

(B) consequência. 

(C) adição. 

(D) adversidade. 

(E) alternância. 

 

Questão 5 

Qual é a função sintática da construção linguística 
sublinhada no trecho apresentado? 

 

Maconha causa prejuízos cognitivos persistentes, mostra 

estudo 

“Revisão sistemática englobando dados de mais de 43 mil 
indivíduos mostra que uso de maconha afeta memória, 
atenção e aprendizado verbal de forma persistente.” 

MACONHA causa prejuízos cognitivos persistentes, mostra 
estudo. Scientific American Brasil, 31 de janeiro de 2022. 
Disponível em: https://sciam.com.br/maconha-causa-prejuizos-cognitivos-persistentes-

mostra-estudo/. Acesso em: 08 mar. 2022. 
(A) Sujeito de “mostra” 

(B) Objeto direto de “afeta” 

(C) Objeto direto de “mostra” 

(D) Adjunto adverbial de “afeta” 

(E) Adjunto adverbial de “mostra” 

 

Questão 6 

Leia o texto a seguir. 

 

      “Horror, não tenho dúvidas, é temperatura. Ou melhor, 
é variação de temperatura. Qualquer história assustadora 
que se pretenda como tal deve conter, em si, uma 
transição, uma mudança de um estado inicial específico 
para outro bem distinto. E a temperatura – ou o clima, 
para usarmos um termo caro ao gênero – acaba sendo o 
vetor principal dessa alteração [...]. 

       Sua projeção é dupla: diz respeito tanto aos 
personagens ficcionais (que se apavoram, gritam e às vezes 
morrem) quanto a nós, leitores, espectadores ou jogadores 
(que com eles nos apavoramos e gritamos). Dentro ou fora 
da obra de horror, a coisa tem que ferver. Mais ou menos 
como o sapo na panela em fogo baixo: quando o bicho 
decide sair, é tarde demais.” 
NESTAREZ, Oscar. Termômetro do horror: como o gênero se apresenta 
em diferentes graus. Galileu, 15 de fevereiro de 2022. Cultura.  

Disponível em: 
https://revistagalileu.globo.com/Cultura/noticia/2022/02/termometro-
do-horror-como-o-genero-se-apresenta-em-diferentes-graus.html. 
Acesso em: 11 mar. 2022. 

 

No intuito de explicar o que deve conter o gênero terror, 
percebe-se que o autor utilizou, no trecho apresentado, 
certas passagens perpassadas pela figura de linguagem 
conhecida como: 

(A) metonímia. 

(B) metáfora. 

(C) catacrese. 

(D) sinestesia. 

(E) anacoluto. 
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Questão 7 

Leia o fragmento abaixo. 

 

          “[...] em relação às crianças moradoras de 
condomínios brasileiros, é senso comum a afirmação de 
que elas são espacialmente confinadas. No entanto, os 
relatos das famílias mostram

1
 que elas desfrutam de muita 

mobilidade pelo condomínio, pela cidade e fora dela, além 
de experimentarem diversos meios de transporte, embora 
pouco andem

2
 a pé e quase nunca desacompanhadas. 

          Na cidade de Belo Horizonte, nos últimos anos, tem 
sido

3
 comum a realização, nesses estratos sociais, de festas 

infantis “em trânsito”. Seja em uma boatebus ou em uma 
luxuosa limusine, as crianças comemoram com os amigos 
dentro de um veículo em circulação, com parada em 
pontos da cidade para fotos. Assim, a mobilidade, mais do 
que o confinamento, é que parece

4
 caracterizar a 

socialização dessas crianças, para quem o domínio do 
espaço é favorecido por práticas multiespaciais. No 
entanto, esses diversos deslocamentos não garantem

5
 a 

essas crianças vivências e relações diversificadas. Ao 
contrário: embora os deslocamentos sejam intensos, os 
espaços frequentados são, assim como os condomínios, 
fortemente selecionados e monitorados. [...]” 
CARVALHO, Cibele Noronha de; NOGUEIRA, Maria Alice. “Nascer em 
berço de ouro”: o quarto infantil como instância socializatória. Educação 

& Sociedade, Campinas, v. 41, e234058, 2020. Disponível em: 
https://www.scielo.br/j/es/a/Dnc9NfW8x4443rSbZx63wpQ/?format=pdf
&lang=pt. Acesso em: 10 mar. 2022. 

 

Assinale a alternativa que apresenta uma explicação 
correta sobre a concordância dos verbos assinalados nesse 
fragmento. 

(A) O verbo “mostram” (ref. 1) está flexionado na primeira 
pessoa do plural, visto que concorda com o sujeito de 
núcleo “famílias”. 

(B) O verbo “andem” (ref. 2) encontra-se flexionado na 
terceira pessoa do plural, uma vez que seu sujeito tem, 
como núcleo, a palavra “crianças”. 

(C) A construção verbal “tem sido” (ref. 3) está flexionada 
na terceira pessoa do singular, uma vez que concorda 
com o sujeito “nos últimos anos”. 

(D) O verbo “parece” (ref. 4) está flexionado na terceira 
pessoa do singular, visto que seu sujeito tem a palavra 
“confinamento” como núcleo. 

(E) O verbo “garantem” (ref. 5) está flexionado na terceira 
pessoa do plural, uma vez que concorda com o sujeito 
de núcleo “deslocamentos”. 

 

Questão 8 

Leia o excerto abaixo, atentando-se à sua estruturação. 

 

          “Em dezembro de 1957 pouco mais de 2.200 pessoas 
moravam na Cidade Livre, nome original do que hoje 
conhecemos como Núcleo Bandeirante. Era o centro 
comercial da capital que estava sendo construída, 
atendendo aos mais de seis mil moradores do Plano Piloto 
e outros três mil que ficavam nos acampamentos das 
construtoras. 

          A cidade tinha apenas um ano de idade, desde que 
Bernardo Sayão havia assentado pessoalmente o 
restaurante Pellechia, um hotel, dois mercados e um 
açougue. Já tinha outros hotéis, lojas, casas noturnas e até 
algumas indústrias pequenas, muitas oficinas mecânicas e 
até uma moagem de café. 

          Foi ali que, no dia 14 de dezembro, desabou o 
primeiro temporal que se tem notícia no que seria o 
Distrito Federal. 

          As construções eram todas precárias, porque aquela 
cidade nasceu para ser demolida assim que Brasília fosse 
inaugurada. Paredes e pisos de madeira, teto de zinco ou 
palha, puxados de lona, ruas de terra batida, conforto 
mínimo; parecia com as cidades do velho-oeste norte-
americano que se via nos filmes – a diferença é que não 
eram permitidas armas. 

          Era uma época de muito trabalho para o incipiente 
Corpo de Bombeiros. Com tanto material de fácil 
combustão, fogões de lenha, tempo seco e vento forte, o 
fogo se alastrava com velocidade. E havia também a 
esperteza da população: cada sinistro era compensado 
com uma casa de alvenaria construída pelo governo no 
mesmo lugar do incêndio… [...]” 
PESTANA, Paulo. Água que vem do céu. Correio Braziliense, 06 de março 
de 2022. Crônicas. Disponível 
em:https://blogs.correiobraziliense.com.br/paulopestana/agua-que-vem-
do-ceu/. Acesso em: 11 mar. 2022.  

 

Com base em suas características, pode-se afirmar que há, 
nesse trecho, o predomínio de passagens 

(A) narrativas. 

(B) injuntivas. 

(C) descritivas. 

(D) dissertativas. 

(E) dialogais. 
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Questão 9 

Leia o texto abaixo, observando as palavras em destaque. 

 

“O brasileiro médio está bastante preocupado com a 
mudança do clima e com o meio ambiente, considera que 
as queimadas na Amazônia prejudicam a imagem e a 
economia do país e não vê dicotomia entre proteção 
ambiental e desenvolvimento econômico. É o que revela o 
relatório “Mudanças climáticas na percepção dos 
brasileiros”, lançado ontem (9/3) pelo Instituto de 
Tecnologia e Sociedade do Rio (ITS-Rio) – um instituto de 
pesquisa que funciona como uma associação civil sem fins 
lucrativos – em parceria com o Programa de Comunicação 
Climática da Universidade Yale, nos Estados Unidos. A 
pesquisa foi realizada pelo instituto Inteligência em 
Pesquisa e Consultoria (Ipec), sucessor do Ibope-
Inteligência. [...]” 
RODRIGUES, Meghie. Brasileiros se preocupam com mudança do clima, 
aponta pesquisa. Pesquisa Fapesp, 10 de março de 2022. Disponível em: 
https://revistapesquisa.fapesp.br/brasileiros-se-preocupam-com-
mudanca-do-clima-aponta-pesquisa/. Acesso em: 11 mar. 2022. 

 

Qual das alternativas a seguir apresenta uma análise 
correta sobre a acentuação gráfica das palavras citadas? 

(A) Por serem monossílabas tônicas, “vê” e “país” devem 
receber o acento gráfico.  

(B) Por serem paroxítonas terminadas em O e A, 
“Amazônia” e “relatório” devem ser acentuadas. 

(C) Por serem proparoxítonas, “econômico” e “climáticas” 
devem receber o acento gráfico. 

(D) Por serem oxítonas terminadas em ditongo, “médio” e 
“Inteligência” devem ser acentuadas. 

(E) Por serem paroxítonas de nomes próprios, “Amazônia” 
e “Inteligência” são acentuadas. 

 

Questão 10 

Leia atentamente o excerto a seguir. 

 

          “Muito antes da covid-19, a Educação pública 
brasileira já enfrentava graves problemas. Dados do Fundo 
das Nações Unidas para a Infância (Unicef) e Cenpec 
Educação indicavam que, no ano anterior à pandemia, 
mais de 1 milhão de crianças e adolescentes brasileiros em 
idade escolar estavam fora das escolas.  

          Além disso, um estudo do Todos Pela Educação 
mostrou que, até 2019, 61,1% dos alunos do 5º ano do 
Ensino Fundamental possuíam nível de proficiência 
adequada em Língua Portuguesa e pouco mais da metade 
(51,5%) obtiveram a proficiência esperada em Matemática. 
O cenário apontava melhora em relação às dez últimas 
edições do Sistema Nacional de Avaliação da Educação 
Básica (Saeb), mas também indicava que ainda havia muito 
trabalho a ser feito. [...]” 
SANTOS, Victor. O que é recomposição de aprendizagens e como ela 
acontece no dia a dia das escolas públicas. Nova Escola, 23 de fevereiro 
de 2022. Disponível em: https://novaescola.org.br/conteudo/20976/o-
que-e-recomposicao-de-aprendizagens-e-como-ela-acontece-no-dia-a-
dia-das-escolas-publicas. Acesso em: 10 mar. 2022. 

 

O vocábulo “proficiência” está repetido nesse trecho. A fim 
de se evitar tal repetição e mantendo-se o sentido original 
do enunciado, a segunda ocorrência dessa palavra pode 
ser substituída por: 

(A) “competência”. 

(B) “situação”. 

(C) “pontuação”. 

(D) “inteligência”. 

(E) “assiduidade”. 
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Noções de Informática 

Questão 11 

Em um documento do word onde, todas as palavras 
“muito” estão digitadas como “muto”. A forma mais rápida 
de se corrigir este erro é: 

 

(A) Substituir uma por uma das palavras. 

(B) Fechar e abrir o documento. 

(C) Selecionar: Localizar -> Substituir. 

(D) Selecionar: Revisão -> Comparar. 

(E) Utilizar o atalho de teclado Ctrl + N. 
 

Questão 12 

Backup é: 

 

(A) um método fácil e rápido de apagar dados. 

(B) uma maneira complicada de não perder arquivos. 

(C) uma forma de salvar dados de forma manual, para 
poder deletá-los. 

(D) um sistema de arquivo que serve para apagar os dados, 
sem deixar rastros. 

(E) uma cópia de dados para outro sistema de 
armazenamento com a intenção de preservá-los. 

 

Questão 13 

Marque a alternativa que indica uma maneira de se 
proteger de vírus na internet. 

 

(A) manter o antivírus sempre ativo, evitar redes abertas e 
computadores públicos. 

(B) evitar atualizar o antivírus e acessar computadores 
públicos. 

(C) evitar baixar arquivos não confiáveis e deixar de 
atualizar o antivírus. 

(D) desativar o antivírus sempre que for baixar algum 
programa. 

(E) utilizar uma versão antiga do antivírus instalado. 
 

Questão 14 

Certos aparelhos podem ser conectados ao computador ou 
notebook para facilitar o uso, como mouses, teclados, pen 
drives, celulares, entre outros. Normalmente, esses 
aparelhos são conectados a uma entrada do tipo: 

 

(A) LAN. 

(B) USB. 

(C) HDMI. 

(D) VGA. 

(E) SATA. 
 

Questão 15 

Assinale a alternativa que contém os softwares utilitários, 
exatamente na ordem em que aparecem abaixo: 

Cliente de e-mail - Visualizador de Imagem – Antivírus – 

Chat - Compactador de arquivo - Reprodutor de vídeo. 

(A) Winzip, MKV, Uol, Kaspersky, Jpeg, QuickTime. 

(B) Thunderbird, MPEG, Avast, Uol, 7-zip, FastStone. 

(C) Yahoo, IrfanViewer, AVG, não existe, McAfee, Windows 
Media Center. 

(D) Outlook, NoMacs, Norton, Uol, WinRAR e Winamp. 

(E) Gmail, JPG, Panda, Uol, .zip e AVG. 
 

Questão 16 

Em um computador lotado com muitos arquivos, é 
necessário abrir o gerenciador de tarefas para excluir 
arquivos que não são utilizados. Neste caso, o atalho de 
teclado a ser usado será: 

 

(A) Alt + Home 

(B) Ctrl + W 

(C) Ctrl + Alt + Tab 

(D) Ctrl + A 

(E) Ctrl + Shift + Esc 
 

Questão 17 

Em uma planilha do Excel temos B2=30 e C2=27 aplicando 
a função “=SE(C2>B2,10,15)”, o valor retornado será: 

 

(A) 5. 

(B) 10. 

(C) 11. 

(D) 15. 

(E) 18. 
 

Questão 18 

No MS-Powerpoint existe um atalho de teclado para que o 
usuário inicie uma apresentação de slides a partir do 1° 
slide contido no arquivo. E esse atalho chama-se: 

 

(A) F2 

(B) CTRL+L 

(C) Criar diretórios 

(D) F5 

(E) CTRL+A 
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Questão 19 

Marque a alternativa que explica corretamente o conceito 
de LAN, WAN e WLAN, respectivamente. 

 

(A) Rede Wi-Fi, Rede Local e Rede Global. 

(B) Rede Local, Rede De Longa Distância, Rede De Longa 
Distância sem Fio. 

(C) Rede Global, Rede Sem Fio e Rede Local. 

(D) Rede Local, Rede Wi-Fi e Rede de Longa Distância. 

(E) Rede Global, Rede Local e Rede de Longa Distância sem 
Fio. 

 

Questão 20 

No Microsoft Word, a caixa de diálogo “fonte” permite 
formatar texto de várias maneiras, incluindo tamanho, 
estilo, cor, dentre outras características. Marque a 
alternativa que NÃO representa um efeito da fonte 
disponível na caixa de diálogo de fonte no Microsoft Word 
2010 em português-Brasil. 

 

(A) Oculto. 

(B) Tachado duplo. 

(C) Sobrescrito. 

(D) Todas em minúsculas. 

(E) Versalete. 
 

 

Conhecimentos Gerais da Educação 

Questão 21 

A Base Nacional Comum Curricular traz de forma explícita 
a importância da escola incorporar as tecnologias digitais 
como parte do processo de ensino e aprendizagem. A 
alternativa que apresenta a competência necessária para o 
uso de recursos ou vivências digitais é: 

 

(A) Repertório cultural. 

(B) Autoconhecimento e autocuidado. 

(C) Responsabilidade e cidadania. 

(D) Pensamento científico, crítico e criativo. 

(E) Empatia e cooperação. 

 

Questão 22 

De acordo com a estrutura da BNCC para o ensino 
fundamental, podemos afirmar que a área do 
conhecimento denominada Linguagens contempla o 
ensino da (s): 

 

(A) tecnologia. 

(B) história da antiguidade. 

(C) arte. 

(D) ciências sociais. 

(E) ciências da natureza. 

 

Questão 23 

O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 
Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 
(Fundeb), regulamentado pela Lei nº 14.113, de 25 de 
dezembro de 2020, utiliza recursos oriundos da 
arrecadação da (o): 

 

(A) contribuição social. 

(B) salário-educação. 

(C) imposto de exportação. 

(D) ITBI. 

(E) IPVA. 

 

Questão 24 

De acordo com a lei complementar nº 13, de 18 de 
dezembro de 2019, que institui o estatuto dos servidores 
públicos, novos direitos e diretrizes gerais para plano de 
cargos e salários do município de Sooretama, é correto 
afirmar que, a mudança de lotação do servidor ocorrerá: 

 

(A) no máximo duas vezes dentro do prazo de um ano. 

(B) impreterivelmente dentro do prazo de dois anos. 

(C) em qualquer época do ano, mediante permuta. 

(D) por meio temporário para cargo em comissão. 

(E) á pedido, depois de dez anos de pleno serviço. 
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Questão 25 

Com a promulgação da Lei 11.654, em 2008, que 
complementou a lei 10.639 de 2003, os conteúdos 
referentes à história e à cultura afro-brasileira e dos 
indígenas devem ser: 

I. opcionais para os alunos do ensino médio. 

II. ministrados no âmbito de todo o currículo escolar. 

III. estudados nas disciplinas de literatura e história do 
ensino médio. 

IV. abordados também nas aulas de língua portuguesa. 

Estão corretas apenas as afirmativas: 

(A) I, II e III. 

(B) II, III e IV. 

(C) II e III. 

(D) III e IV. 

(E) I e II. 

 

Questão 26 

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), sancionado 
em 13 de julho de 1990, é o principal instrumento 
normativo do Brasil sobre os direitos da criança e do 
adolescente. De acordo com o Estatuto, é dever das 
instituições de ensino assegurar a criança e ao 
adolescente: 

 

(A) reclassificação dos seus estudos, inclusive quando se 
tratar de transferências entre estabelecimentos. 

(B) ensino fundamental em tempo integral para a faixa 
etária de seis até quinze anos de idade. 

(C) ensino fundamental, com duração mínima de oito anos 
e máxima de nove anos para aqueles que desejarem. 

(D) históricos escolares, declarações de conclusão de série 
e diplomas ou certificados de conclusão de cursos. 

(E) medidas de conscientização, prevenção e 
enfrentamento ao uso ou dependência de drogas 
ilícitas. 

 

Questão 27 

De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional, atualizada, Lei Federal nº 9.394/1996, é 
assegurado, ao aluno regularmente matriculado em 
instituição de ensino pública ou privada no exercício da 
liberdade de consciência e de crença, o direito de: 

I. Participar em entidades estudantis para a contestação de 
critérios avaliativos segundo a sua crença. 

II. Realizar prova ou aula de reposição, conforme o caso, 
em data alternativa, no turno de estudo do aluno ou em 
outro horário agendado com sua anuência expressa. 

III. Concluir atendimento educacional especializado, de 
acordo com sua crença, no ensino noturno regular, 
realizando o pagamento dos custos adicionais para 
reposição das avaliações.  

IV. Faltar a provas ou aulas marcadas para o dia em que 
segundo sua crença, seja vedado o exercício de atividades. 

Estão corretas apenas as afirmativas: 

(A) II e IV. 

(B) II, III e IV. 

(C) II e III. 

(D) I, II e III. 

(E) I e II. 

 

Questão 28 

Segundo Piaget, os estágios do desenvolvimento da 
criança não podem ser interrompidos, pois um prepara o 
outro e são construídos de acordo com as idades e o 
desenvolvimento de cada indivíduo. A criança, no Estágio 
Operatório Concreto, apresenta um pensamento: 

I.  Imagístico e egocêntrico que pode ser observado no 
jogo simbólico. 

II. Organizado no uso da lógica embora ainda seja muito 
concreta e literal. 

III. Abstrato e um raciocínio sobre problemas hipotéticos. 

IV.  Mais lógico, organizado e um raciocínio mais 
amadurecido. 

Estão corretas apenas as afirmativas: 

(A) I, II e III. 

(B) III e IV. 

(C) I e II. 

(D) II e IV. 

(E) II e III. 
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Questão 29 

Vygotsky dedicou anos de estudo para compreender as 
relações entre o pensamento e o desenvolvimento da 
criança. Com base na abordagem genética do 
desenvolvimento da linguagem, a criança: 

I. Inicialmente evolui sem a linguagem e seus primeiros 
balbucios são uma forma de comunicação sem 
pensamento. 

II. Por volta dos dois anos, possui um pensamento pré-
linguístico e uma linguagem pré-intelectual. 

III. Com um ano de idade já possui uma fala intelectual, 
com função simbólica e generalizante. 

IV. Na fase pré-intelectual da linguagem se manifesta 
exclusivamente por meio de sons e gestos, ligados à 
inteligência prática. 

Estão corretas apenas as afirmativas: 

(A) I, II e III. 

(B) I, II e IV. 

(C) II, III e IV. 

(D) I e IV. 

(E) III e IV. 

 

Questão 30 

Na visão freiriana, o modelo de Educação Bancária é: 

I. baseado na transmissão de conhecimento onde os 
alunos recebem o depósito do conteúdo sem reflexão; não 
há transformação. 

II. permeado pelo autoritarismo, dizendo aos educandos o 
que devem fazer e o que responder; portanto, eles 
vivenciam uma pedagogia da resposta. 

III. firmado em uma prática política, que pode libertar o 
homem e a mulher de sua ignorância social possibilitando 
a luta pelos direitos básicos. 

IV. fundamentado no diálogo entre professor e aluno, 
procurando transformar o estudante em um aprendiz 
ativo. 

Estão corretas apenas: 

(A) I, II e III. 

(B) II, III e IV. 

(C) I e III. 

(D) I e II. 

(E) III e IV. 

 

Questão 31 

A avaliação deve possibilitar aos educandos condições de 
autonomia promovendo a autoavaliação, a fim de que, o 
aluno empreenda papéis ativos no desenvolvimento de 
seu conhecimento, tornando-se também sujeito histórico 
de sua formação. Não tem a finalidade de medição da 
aprendizagem em parâmetros que consideram o quanto se 
aprendeu, mas sim o que se aprendeu. Nesse contexto, 
podemos inferir que, as características apresentadas, se 
refere a avaliação: 

 

(A) comparativa. 

(B) seletiva. 

(C) formativa. 

(D) somativa. 

(E) sentenciva. 

 

Questão 32 

Os instrumentos de avaliação são recursos utilizados por 
professores para obter resultados sobre o conteúdo 
aprendido dentro da sala de aula. O instrumento de 
avaliação, seminário, possibilita ao aluno: 

 

(A) mostrar que os conceitos de uma certa disciplina 
diferem quanto ao grau de inclusividade e 
generalidade. 

(B) enfatizar a estrutura de uma disciplina e o papel dos 
sistemas conceituais no seu desenvolvimento. 

(C) reduzir o potencial dos conteúdos, uma vez que estes 
estão presentes no contexto narrativo do jogo. 

(D) tornar implícito os conceitos-chave e explícito a  

   proposição mais adequada. 

(E) aprender a partir da interpretação, da discussão de um 
tema, envolvendo apresentadores, estimulando as 
práticas de pesquisa. 
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Questão 33 

Segundo Libâneo (2004), o conselho de classe é a 
instância que permite acompanhamento dos alunos, 
visando um conhecimento mais minucioso da turma 
e de cada aluno individualmente. Durante a sua 
realização é necessário: 

 

(A) priorizar os alunos portadores de deficiência que 
realizam o atendimento especializado. 

(B) propor ações estabelecendo o tipo de assistência 
que será dispensado ao aluno que não apresenta 
rendimento satisfatório. 

(C) reproduzir com exatidão todos os conteúdos 
ministrados em sala de aula e detectar possíveis 
dificuldades dos alunos. 

(D) viabilizar um mecanismo técnico e político 
indispensável à saúde administrativa e pedagógica 
da escola. 

(E) controlar o aprendizado de todos os alunos 
estabelecendo conteúdos que serão 
desenvolvidos ao longo do ano. 

 

Questão 34 

Os métodos e metodologias de ensino são destinados a 
efetivar o processo de ensino, podendo ser de forma 
individual, em grupo, coletiva ou socializada-
individualizante. O método de trabalho em grupo, 
seminário tem como objetivo: 

 

(A) fixar o conhecimento através de uma série progressiva 
de exercícios graduados. 

(B) passar para o assunto seguinte somente quando aluno 
tiver dominado o anterior. 

(C) desenvolver atividades adaptadas às necessidades e 
dificuldades dos estudantes. 

(D) valorizar o atendimento às diferenças individuais 
através de fichas, estudo dirigido e ensino programado. 

(E) debater sobre um tema promovendo a participação 
ativa dos alunos e professor, através da análise crítica 
de um problema ou tema exposto. 

 

 

Questão 35 

Na sociedade, em geral, certas competências e 
conhecimentos, são exigidos do ser humano para sua 
inserção na escola ou no mundo do trabalho. Educar por 
competências possibilita ao sujeito uma: 

I. reprodução dos saberes por meio de um paradigma 
instrucionista. 

II. assimilação de conhecimentos com uma capacidade 
decorativa imensa.  

III. construção de um pensamento problematizante para 
resolver uma situação complexa. 

IV. capacidade de mobilizar diversos conhecimentos 
prévios, selecioná-los e integrá-los de forma ajustada.  

Estão corretas apenas: 

(A) III e IV. 

(B) I, II e III. 

(C) I e II. 

(D) I, II e IV. 

(E) II, III e IV. 

 

 

Questão 36 

Comênio (1592-1670) deu início ao novo campo do saber 
humano, a Didática. Começou de forma sistematizada os 
estudos e pesquisas, procurando formas específicas de 
ensinar. Na última década do século XX e primeira década 
do século XXI, a Didática passou a ter um enfoque: 

 

(A) humanista. 

(B) tecnicista. 

(C) tecno-científico. 

(D) educacionista. 

(E) generalista. 
 

Questão 37 

No Brasil, a tendência pedagógica que valoriza os métodos 
e técnicas de ensino, como o trabalho em grupo, o estudo 
dirigido e as pesquisas, oportunizando o aluno a refletir 
sobre o que está aprendendo, como forma de exercitar a 
autonomia de pensamento, é a: 

 

(A) tecnicista. 

(B) liberal. 

(C) tradicional. 

(D) renovada. 

(E) diretiva. 
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Questão 38 

Nas tendências pedagógicas de cunho progressista, o aluno 
e o professor: 

 

(A) ocupam uma posição secundária, pois, o principal é o 
sistema técnico. 

(B) centralizam na discussão de temas sociais e políticos de 
modo conjunto. 

(C) consideram que o ensino consiste na transmissão de 
conteúdos. 

(D) preocupam mais com a parte psicológica do que com a 
social ou pedagógica. 

(E) devem ser preparados para papéis sociais de acordo 
com as suas aptidões. 

 

Questão 39 

A Declaração de Salamanca visa a consolidação de uma 
educação inclusiva, com vistas à edificação de uma 
sociedade mais democrática e solidária e menos 
discriminatória através da: 

 

(A)   construção de uma pedagogia centrada na criança, na 
qualificação docente e na gestão escolar. 

(B) escolarização de pessoas com deficiência oferecida 
basicamente por escolas filantrópicas. 

(C) implantação da educação especial substitutiva à 
educação regular e no tratamento diferenciado da 
deficiência. 

(D) criação de uma política segregativa e educacional 
imposta às pessoas com deficiência. 

(E) construção de instituições especializadas com classes 
especiais para todos os deficientes. 

 

Questão 40 

A aula é uma situação didática específica e singular que 
deve contemplar elementos conceituais como: 

I. Temática, objetivo geral e específico.  

II. Controle e gerenciamento de gráficos. 

III. Duração, estratégias e recursos didáticos. 

IV. Conteúdo, materiais e atividades didáticas. 

 Estão corretas apenas: 

(A) I, II e III. 

(B) I, III e IV. 

(C) I e IV. 

(D) II e III. 

(E) III e IV. 

 

 

Conhecimentos Específicos 

Questão 41 

Assinale a alternativa que nomeia corretamente o conceito 
expresso no texto abaixo. 

“É amplamente utilizado no senso comum, sendo 
geralmente empregado em referência a uma área do 
espaço mais ou menos delimitada. Na Geografia, é 
considerado uma parte do espaço geográfico, contínua ou 
não, que apresente uma ou um conjunto de características 
comuns. Ou seja, é determinada porção da superfície 
terrestre, com extensão variável, que apresenta 
características próprias e particulares que a diferenciam 
das demais.” 

(A) Território. 

(B) Lugar.    

(C) Espaço Geográfico. 

(D) Rede. 

(E) Região. 
 

Questão 42 

O nível do cotidiano, das experiências e das situações 
vividas, remete à Geografia humanística, ainda que não se 
detenha nela para explicar o lugar. Inspiradas pela 
fenomenologia, as abordagens da Geografia humanística, 
cultural e comportamental, buscam uma análise dos 
fenômenos do conhecimento com base nas experiências 
concretas de maneira holística. Essa perspectiva geográfica 
vê no lugar, o espaço que é familiar, vivido, experienciado. 
(AZEVEDO; OLANDA, 2018, p. 144). 

Assinale a alternativa que identifica o geógrafo 
representativo dessa abordagem teórica. 

(A) Milton Santos. 

(B) Yi-Fu Tuan. 

(C) La Bache. 

(D) David Harvey. 

(E) Ruy Moreira. 
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Questão 43 

Na Base Nacional Comum Curricular está prevista que o 
estudante desenvolva a habilidade de descrever os 
movimentos do planeta e sua relação com a circulação 
geral da atmosfera, o tempo atmosférico e os padrões 
climáticos. Neste sentido, o movimento de rotação pode 
ser caracterizado como sendo: 

 

(A) o movimento que a Terra realiza em torno de si 
mesma, circulando ao redor do seu eixo imaginário 
central, durante 365 dias, marcando as estações do 
ano. 

(B) o movimento da Terra em volta do eixo de sua órbita 
devido à inclinação de seu eixo. 

(C) o movimento que a Terra realiza em torno de si 
mesma, circulando ao redor do seu eixo imaginário 
central, durante 24 horas, de oeste para leste, 
realizando assim, a sucessão dos dias e das noites. 

(D) o movimento que a Terra realiza em torno de si 
mesma, circulando ao redor do seu eixo imaginário 
central, durante 24 horas,  marcando as estações do 
ano. 

(E) o movimento que a Terra realiza em torno do sol, 
durante 365 dias,  marcando as estações do ano. 

 

Questão 44 

Leia a reportagem abaixo: 

“Os verões estão ficando mais irregulares e extremos'', 
disse José Marengo, diretor do Centro Nacional de 
Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais 
(Cemaden), à BBC News Brasil. Picos de calor, chuvas 
fortes e estiagens prolongadas são comuns em diversos 
verões brasileiros, como já aconteceu, por exemplo, em 
2005 e 2015. Tanto naquelas ocasiões como agora em 
2022 os extremos são provocados pelo mesmo fator:  a 
ocorrência do La Niña”  
(Fonte: Agência de notícias da BBC News Brasil, fevereiro, 2021). 

A La Niña trata-se de um fenômeno: 

(A) que provoca alterações significativas na distribuição 
dos mares na superfície da água do Oceano Pacífico, 
com grandes alterações no clima. 

(B) atmosférico-oceânico caracterizado por um 
esfriamento anormal das águas superficiais no oceano 
Atlântico. 

(C) oceânico-atmosférico que provoca um esfriamento 
anormal nas águas superficiais do Oceano Pacífico. 

(D) que provoca alterações significativas na distribuição da 
temperatura da superfície da água do Oceano 
Atlântico, com grandes alterações nas massas de ar. 

(E) atmosférico complexo, em que as temperaturas das 
águas na superfície do Oceano Atlântico sofrem um 
aquecimento anormal. 

 

Questão 45 

Na Conferência do Clima – COP26, realizada em Glasgow 
(2021), o Brasil mostrou que a sustentabilidade e a 
redução da emissão de gases já são uma realidade da 
agropecuária brasileira, sendo que um dos principais 
destaques é o Plano Agrícola ABC+. Assim sendo, o Plano 
ABC+ tem como objetivo: 

 

(A) implantar o Plano de Agricultura Orgânica e 
Agroecologia. 

(B) a organização e o planejamento das ações a serem 
realizadas para a adoção das tecnologias de produção 
sustentáveis de baixo carbono. 

(C) apoiar os quintais produtivos da Agricultura Familiar e 
regularizar os fitossanitários. 

(D) promover os modelos de monocultura. 

(E) expandir a fronteira para o setor da mineração. 
 

Questão 46 

O Congresso Brasileiro de Agroecologia acontece desde 
2003 e é considerado um evento relevante para as 
discussões sobre a agroecologia no Brasil e no mundo. Ele 
acontece e é promovido através da Associação Brasileira 
de Agroecologia (ABA), cujo objetivo é reunir 
pesquisadores, pequenos agricultores, povos indígenas, 
estudantes e o público geral para discutir e trocar 
experiências para pensar o futuro da agroecologia. Neste 
contexto, a produção com base agroecológica busca: 

 

(A) otimizar o crédito rural e demais mecanismos de 
financiamento. 

(B) ampliar o seguro agrícola e de renda. 

(C) valorizar e consolidar o agronegócio. 

(D) otimizar a integração entre capacidade produtiva, uso e 
conservação da biodiversidade e dos demais recursos 
naturais. 

(E) cumprir o Código Florestal Brasileiro. 
 

Questão 47 

Em 7 de setembro de 2017, um terremoto de 8,2 na escala 
de magnitude atingiu a região sul do México. O fato é que 
o México, se localiza em uma área de instabilidade 
constante, resultado do encontro de placas tectônicas. O 
terremoto ocorreu entre as placas: 

 

(A) de Cocos e Sul-Americana. 

(B) do Pacífico e Australiana. 

(C) de Nazca e Sul-Americana. 

(D) de Cocos e Filipinas. 

(E) de Cocos e a América do Norte. 
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Questão 48 

O relevo brasileiro constitui-se de formação antiga 
predominantemente, sendo resultado do longo período de 
exposição aos agentes erosivos e, por isso, não apresenta 
grandes altitudes. Segundo Jurandyr Rossi, o relevo 
brasileiro classifica-se em: 

 

(A) planaltos e planícies. 

(B) escudos cristalinos e montanhas. 

(C) planaltos e bacias sedimentares. 

(D) planaltos, planícies e depressões. 

(E) escudos cristalinos e depressões. 
 

Questão 49 

Rodrigo, reside no Brasil, mas em função de ter sido 
aprovado em um Programa de Pós-graduação 
internacional terá que se mudar para a localidade situada 
no ponto B, conforme o mapa abaixo. 

 
Neste sentido, assinale a alternativa que estabelece 
corretamente as coordenadas geográficas do ponto B. 

 

(A) 60° Longitude Norte e 120° Latitude Norte. 

(B) 60° Longitude Norte e 120° Latitude Leste. 

(C) 60° Latitude Norte e 120° Latitude Norte. 

(D) 60° Latitude Norte e 120° Latitude Oeste. 

(E) 60° Latitude Norte e 120° Latitude Leste. 
 

Questão 50 

Nos últimos anos, a urbanização difusa fez aumentar o 
valor do solo, e a agricultura perdeu rentabilidade para a 
atividade imobiliária. Ao uso fragmentado do solo ou 
mesmo ao abandono da produção, juntou-se uma 
ocupação desordenada, onde o automóvel é rei nas 
deslocações das famílias, nos consumos de energia e nas 
emissões de CO2, contribuindo para a insustentabilidade 
dos territórios. Nesse contexto, a temática da agricultura 
urbana foi crescendo em importância pela associação feita 
ao seu contributo para o desenvolvimento sustentável 
(Fonte: COSTA; MARAFON, 2020, p. 21 - adaptado). 

 Sobre a agricultura urbana, é correto afirmar que: 

 

(A) a agricultura  urbana  passa  a  ser  valorizada tanto  
pelos  fatores  econômicos  e  socioculturais,  quanto  
pela  emergência ambiental da sociedade 
contemporânea. 

(B) a agricultura urbana limita-se no processamento e 
distribuição de  produtos  alimentícios. 

(C) a agricultura urbana não sofre variação em função de 
sua localização e dos tipos de  áreas  onde  é  praticada. 

(D) a agricultura urbana não possui aproximação com a 
sustentabilidade das e nas cidades. 

(E) na agricultura urbana não é utilizado produto 
fitossanitário. 

 

Questão 51 

O combo formado por petróleo, grãos e dólar em alta, 
resultado da escalada da crise ucraniana, torna ainda mais 
complicado o cenário para a inflação no Brasil em 2022 
(Fonte: Agência de notícias da BBC, 24 de fevereiro, 2022). 

No caso do Brasil, este cenário pode resultar em:  
 

(A) baixa no preço dos combustíveis. 

(B) redução da inflação sobre alimentos básicos como pão 
e carnes. 

(C) valorização da moeda nacional (Real). 

(D) alta no preço da gasolina. 

(E) baixa dos preços em serviços e bens duráveis, como 
automóveis, eletroeletrônicos, eletrodomésticos e 
móveis. 
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Questão 52 

A projeção cartográfica é a transformação de uma esfera 
celeste (planeta, lua, etc.) em um desenho plano, 
normalmente numa escala menor. É claro que nenhuma 
folha de papel plano pode representar sem distorções uma 
esfera; portanto, é inevitável que todos os mapas sejam 
projeções. A projeção de Mercator, uma das mais 
utilizadas, possui como característica: 

 

(A) alterar as formas e conservar a proporção da área. 

(B) manter as formas dos continentes e alterar a área. 

(C) manter os paralelos retos, mas os meridianos curvados. 

(D) alterar as formas e a área. 

(E) manter as formas e a proporção da área. 
 

Questão 53 

O desenvolvimento econômico e o processo de 
modernização das sociedades atuam como forças motrizes 
de mudanças na dinâmica dos quantitativos demográficos 
de uma população. Assim, em virtude das mudanças 
demográficas, países têm realizado reformas 
previdenciárias visando implementar maior 
sustentabilidade dos seus sistemas de seguridade social e 
equilibrar as contas públicas  
(Fonte: LIMA; KONRAD, 2020, p. 01). 

No caso da Reforma da Previdência no Brasil, um dos 
principais objetivos refere-se a: 

 

(A) ampliar o déficit do Sistema da Previdência Social nos 
estados. 

(B) controlar a taxa de mortalidade. 

(C) inserir no mercado de trabalho a população inativa. 

(D) estabelecer uma idade mínima para aposentadoria. 

(E) aumentar o Produto Interno Bruto. 
 

Questão 54 

A partir de agosto, os recenseadores do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatísticas (IBGE) vão visitar os domicílios 
dos 5.570 municípios brasileiros coletando dados para o 
Censo Demográfico 2022, que vai mostrar o retrato atual 
do país. Saber quantos brasileiros são, como vivem e obter 
informações para auxiliar na formulação de políticas 
públicas são funções do Censo, uma pesquisa 
socioeconômica completa.  
Fonte:https://www.gov.br/secom/pt-
br/assuntos/noticias/2022/01/censo-demografico-2022-vai-mostrar-o-
retrato-atualizado-do-brasil 

Sobre o Censo Demográfico é correto afirmar que: 
 

(A) a cada vinte anos, o censo demográfico é realizado pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE). 

(B) é uma investigação domiciliar que cobre os municípios 
com mais de cinquenta mil  habitantes. 

(C) produz informações sobre o país com dados 
necessários para planejar políticas públicas 
governamentais, investimentos e para a distribuição de 
recursos federais entre estados e municípios. 

(D) foi extinto em função da conjuntura sanitária 
provocada pela COVID-19. 

(E) com a realização do censo demográfico edição 2022 
espera-se estabelecer um controle da pirâmide etária 
brasileira. 

 

Questão 55 

A divisão regional do país proposta pelo geógrafo brasileiro 
Pedro Pinchas Geiger, em 1967, favoreceu a compreensão 
das relações sociais e políticas do país, pois associa os 
espaços de acordo com suas semelhanças econômicas, 
históricas e culturais. Para essa organização regional, dá-se 
o nome de: 

 

(A) Regiões Administrativas. 

(B) Regiões Políticas. 

(C) Regiões Geopolíticas. 

(D) Regiões Geoeconômicas. 

(E) Regiões cartográficas. 
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Questão 56 

“Na última sexta-feira (4 de março), o Conselho de 
Segurança das Nações Unidas convocou uma reunião de 
emergência em Nova York após o incêndio na usina 
nuclear de Zaporizhzhia, na Ucrânia. O incêndio, que foi 
controlado, despertou forte preocupação na comunidade 
internacional em meio à invasão da Rússia no território 
ucraniano”.  
 (Fonte: Agência de notícias da BBC News Brasil, 9 de março de 2022). 

 

Com base no texto acima e em seus conhecimentos sobre 
o tema, julgue os itens a seguir: 

  

I – A usina nuclear de Zaporizhzhya é considerada a maior 
da Europa e possui papel estratégico na geração de 
energia para a Ucrânia. 

II – Caso a população seja exposta a essa radiação, há 
possibilidade de graves impactos à saúde imediatos e de 
longo prazo, a exemplo do acidente em Chernobyl. 

III  - Especialistas descartam que exista risco de acidente na 
usina nuclear de Zaporizhzhya. 

IV – A Rússia foi o único país que não assinou o Tratado de 
Não Proliferação (TNP) de armas nucleares, assinado em 
1968. 

 

Estão corretas apenas as afirmativas: 

 

(A) I, II e IV. 

(B) II, II e IV. 

(C) I e II. 

(D) III e IV. 

(E) I e III. 
 

Questão 57 

“Rússia pede volta de ‘coexistência pacífica’ com os EUA, 
como na Guerra Fria” 
 (Fonte: Agência de notícias da BBC News Brasil, 8 de março de 2022).  

Sobre a expressão coexistência pacífica na Guerra Fria 
pode-se afirmar que: 

(A) ficou condicionada à esfera diplomático-militar mais do 
que no âmbito econômico. 

(B) representou uma exigência para que a Guerra Fria 
acabasse. 

(C) consolidou-se como uma política adotada no período 
imperialista. 

(D) foi uma ideia sobre competição universal baseada na 
dependência irrestrita. 

(E) foi criada pelos Estados Unidos. 
 

Questão 58 

“Mais do que uma crise geopolítica de proporções globais 
e desdobramentos imprevisíveis, a invasão da Ucrânia pela 
Rússia precipitou o fim do arranjo monetário internacional 
inaugurado quando em 1971”, afirma Zoltan Pozsar. 
(Fonte: Relatório do Credit Suisse, 7 de março, 2022). 

Com base em seus conhecimentos sobre o tema, o arranjo 
monetário citado no texto acima refere-se: 

 

(A) ao fortalecimento da moeda chinesa. 

(B) a desvalorização do Rublo russo. 

(C) a sobreposição do euro sobre a moeda norte-
americana. 

(D) ao fim das formas monetárias. 

(E) ao fim da paridade entre o ouro e o dólar. 
 

Questão 59 

A Turquia rotulou oficialmente a invasão da Ucrânia pela 
Rússia como uma guerra. Neste sentido, a Turquia pode 
agir segundo as disposições da Convenção de Montreux de 
1936.  
(Fonte: Agência de notícias BBC News Brasil, 28 fevereiro, 2022 
adaptado). 

Diante disso, as ações militares do governo russo na região 
sofrem influência direta da Turquia, tendo em vista que: 

(A) de acordo com a convenção, se a Turquia é parte na 
guerra ou se considera ameaçada de perigo iminente, 
pode fechar o estreito para a passagem de navios de 
guerra. 

(B) a convenção impede a passagem de navios pelo 
estreito de Dardanelos e Bósforo, tanto em tempos de 
paz quanto em tempos de guerra. 

(C) em tempos de guerra, a Rússia deixa de ter o controle 
dos mares Egeu, de Mármara e Negro. 

(D) a convenção estabelece a passagem de navios apenas 
dos países parceiros. 

(E) em tempos de guerra, a Turquia perde o controle dos 
mares Egeu e Negro. 

 

Questão 60 

Palestinos nas áreas ocupadas da Cisjordânia, Faixa de 
Gaza e Israel levantaram 10 milhões em menos de um mês 
para construir casas para refugiados sírios, de acordo com 
ativistas por trás da campanha.  
(Fonte: Agência de notícias BBC News Brasil, 14 fevereiro de 2022). 

No contexto descrito, a  crise de refugiados sírios é 
resultado: 

(A) da guerra histórica entre Israel e Palestina. 

(B) do conflito entre Síria e Iraque. 

(C) da atual geopolítica entre Ucrânia e Rússia. 

(D) da guerra civil na Síria, desencadeada em 2011, contra 
o regime do presidente Bashar al-Assad. 

(E) da guerra territorial com o Egito. 
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Discursiva 

Questão 1 

Leia os textos abaixo. 

 

Texto I 

     O maior estudo sobre educação do mundo, o Programa 
Internacional de Avaliação de Estudantes (Pisa), apontou 
que o Brasil tem baixa proficiência em Leitura, Matemática 
e Ciências, se comparado com outros 78 países que 
participaram da avaliação. A edição 2018, divulgada 
mundialmente nesta terça-feira, 3 de dezembro, revela 
que 68,1% dos estudantes brasileiros com 15 anos de 
idade não possuem nível básico de Matemática, 
considerado como o mínimo para o exercício pleno da 
cidadania. Em Ciências, o número chega a 55% e em 
Leitura, a 50%. Os índices estão estagnados desde 2009. 

 
Em:  http://portal.mec.gov.br/busca-geral/211-
noticias/218175739/83191-pisa-2018-revela-baixo-desempenho-escolar-
em-leitura-matematica-e-ciencias-no-
brasil#:~:text=A%20edi%C3%A7%C3%A3o%202018%2C%20divulgada%20
mundialmente,e%20em%20Leitura%2C%2050%25   

  

 

Texto II 

     O início de um novo ano escolar é sempre cercado de 
desafios. Conhecer os estudantes, entender suas 
realidades, suas dificuldades e facilidades, entender como 
aprendem, interagem...São muitos os pontos de atenção 
dos educadores para garantir que nenhum aluno ficará 
para trás ao longo do percurso. 

     Entretanto, para além das situações já conhecidas pelos 
profissionais da educação, somam-se a elas novos 
obstáculos que precisarão ser superados devido aos 
últimos anos de interrupção da rotina presencial escolar 
por conta da pandemia de covid-19. 
 Em: https://site.educacional.com.br/artigos/volta-as-aulas-os-desafios-
da-educacao-no-proximo-ano-letivo 
gclid=CjwKCAiAgvKQBhBbEiwAaPQw3Oebp69F6QKD37BGZX19IW05wZN
RKdGW1t3F6KPJCC1IbVe-bzFMe (adaptado) 

 

 

Texto III 

     Afinal de contas, sem as ferramentas tecnológicas, não 
seria possível dar continuidade ao ano escolar durante a 
pandemia. Entretanto, não foi somente esse o benefício de 
tais recursos. A educação do futuro, entre outras metas, 
busca dar mais autonomia ao aluno durante a aquisição de 
conhecimento. Dessa maneira, o uso de tecnologia, 
principalmente aliado ao ensino híbrido, favorece esse 
protagonismo, desenvolvendo a autoconfiança do aluno. 
Em: https://catracalivre.com.br/educacao/pandemia-acelerou-o-uso-da-
tecnologia-nas-escolas / ( adaptado) 

 

 

Proposta: 

     Após a leitura dos textos motivadores e com base nos 
seus conhecimentos, desenvolva um texto dissertativo, de 
20 a 30 linhas, sobre o seguinte tema: 

      Desafios da educação brasileira hoje.  

     Faça uso da norma culta da língua e dê um título a sua 
redação. 
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