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LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES

1. Este caderno de prova, com páginas numeradas de 1 
(capa) a 19 (folha de anotação do candidato), é consti-
tuído de 40 (quarenta) questões objetivas, assim distri-
buídas:
01 a 10 – Língua Portuguesa;
11 a 20 – Fundamentos da Educação e Legislação;
21 a 40 – Conhecimentos Específicos.

2. Caso o caderno de prova esteja incompleto ou tenha 
qualquer defeito de impressão, solicite ao fiscal a 
substituição deste.

3. Marque no cartão-resposta somente uma alternativa 
para cada questão, preenchendo completamente o cír-
culo, conforme o exemplo abaixo.

01 A B C D E

03 A B C D E

04 A B C D E

3.1 A correção da prova será feita por processo de lei-
tura óptica do cartão-resposta personalizado. Por is-
so, o candidato deverá atentar para a orientação 
contida nesta capa sobre a forma correta de preenchi-
mento do campo relativo a cada questão. Se o campo 
for preenchido em desacordo com essa orientação, o 
candidato arcará com o ônus de não ter computada a 
exata pontuação alcançada.

3.2. Não rasure nem amasse o cartão-resposta.

4. Todos os espaços em branco, neste caderno, podem 
ser utilizados para rascunho.

5. A duração da prova é de 4 (quatro) horas, já incluído o 
tempo destinado ao preenchimento do cartão-
resposta.

6. Após 2 horas e 30 minutos do início da prova, o candida-
to, depois de entregar seu caderno de prova e seu 
cartão-resposta, poderá retirar-se da sala. O candidato 
que insistir em sair da sala de prova antes desse tempo 
deverá assinar termo de desistência, declarando sua 
desistência do concurso.

7. Será permitida a saída de candidatos levando o cader-
no de prova somente na última meia hora de prova.

8. Na página 19 deste caderno de prova, encontra-se a 
Folha de Anotação do Candidato, a qual poderá ser utili-
zada para a transcrição das respostas das questões ob-
jetivas. Essa folha poderá ser levada pelo candidato, 
para posterior conferência com o gabarito, somente 
após decorridas 2 horas e 30 minutos do início da prova.

9. Após o término da prova, o candidato deverá, obrigato-
riamente, entregar ao fiscal o cartão-resposta assina-
do e preenchido.
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GEOGRAFIA

 QUESTÃO 21

Em uma pesquisa de Geografia, para testar os conhecimentos sobre escala geográfica, o professor propôs 
aos alunos a seguinte atividade: encontrar o diâmetro de um globo terrestre para representar a Terra, sa-
bendo que esta possui um raio de 6 371 km e a escala do desafio era 1:50 000 000. A partir destes dados, os 
alunos descobriram que o globo a representar a Terra teria:

(A) 15 cm de diâmetro.
(B) 12,7 cm de diâmetro.
(C) 17 cm de diâmetro.
(D) 25,4 cm de diâmetro.
(E) 20 cm de diâmetro.

 QUESTÃO 22 

Tempestades atingem Havai e Japão

O furacão Lane causa os primeiros estragos no Hawai e a 
tempestade tropical Cimarron passou pela zona oeste do Japão.

O furacão Lane causa os primeiros estragos no Hawai. Big Island foi a primeira ilha atingida pelos ventos 
fortes e chuvas torrenciais chegaram ao arquipélago na quinta-feira. Provocaram enchentes e deslizamen-
tos de terra.

Vídeos publicados nas redes sociais mostram as águas turbulentas do rio Wailuku. O furacão de catego-
ria 4 numa escala de 5 chegou com ventos de 209 km/h provocando ondas perigosas. Donald Trump decla-
rou estado de emergência no Hawai. 
Disponível em: http://pt.euronews.com/2018/08/23/tempestades-atingem-havai-e-japao
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A respeito do noticiado acima, sabemos que na atmosfera se estabelecem circulações de diversas escalas, 
desde imperceptíveis movimentações moleculares até grandes oscilações. Sobre a dinâmica da circulação 
atmosférica, é correto afirmar:

(A) Os furacões se formam sob um centro de alta pressão atmosférica, em que o ar é mais leve e tende a subir.
(B) As áreas dispersoras de ventos são chamadas de áreas ciclonais.
(C) Os tornados se formam sobre as águas oceânicas das zonas polares, criando grandes centros de alta 

pressão, nos quais os ventos giram em espiral.
(D) A maior ocorrência de furacões é registrada nas regiões de alta pressão atmosférica, também conheci-

das como anticiclonais.
(E) Os  tornados  são mais intensos e destrutivos que os furacões, porém apresentam tamanho e duração 

menores. O seu diâmetro não ultrapassa 2 km e a sua duração é, em média, de 15 minutos, enquanto os 
furacões podem durar por vários dias. 

 QUESTÃO 23 

Sobre as correntes marinhas, analise o mapa abaixo e marque a alternativa correta sobre sua dinâmica.

Disponível em: http://aprendendocomovoinho.blogspot.com/2012/06/conhecendo-as-correntes-marinhas.html

(A) O movimento e a direção das correntes dependem de ventos regulares, do movimento de translação da 
Terra e do contorno dos continentes.

(B) A salinidade varia de um local para outro em função da temperatura, da evaporação, das chuvas e do 
desaguamento dos rios, havendo maiores concentrações de salinidade nas áreas polares.

(C) As correntes podem favorecer as atividades pesqueiras, a formação de desertos, além de influenciar a 
temperatura das regiões por onde passam.

(D) A maior parte da costa brasileira é banhada por correntes frias, o que explica a vasta quantidade de pei-
xes no litoral.

(E) Um ponto positivo das correntes marinhas é que essas levam consigo toda poluição lançada nos mares, 
desviando essa poluição dos recifes e mangues.

 QUESTÃO 24 

Analise as seguintes sentenças a respeito das teorias demográficas:

I - “O crescimento de alimentos ocorreria apenas em uma progressão aritmética, enquanto o crescimento 
populacional cresceria em uma progressão geométrica”.
II - “Os defensores dessa teoria alertam para os riscos ambientais decorrentes do crescimento exagerado da 
população, a qual exercerá cada vez mais pressão sobre os recursos naturais, particularmente nos ecossis-
temas equatoriais e tropicais”.
III - “Uma população jovem numerosa, em virtude de elevadas taxas de natalidade, não seria a causa, mas a 
consequência do subdesenvolvimento”.
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IV - “Quanto maior o número de habitantes de um país, menor a renda per capita e a disponibilidade de ca-
pital a ser utilizado pelos agentes econômicos”.

As sentenças se referem, respectivamente, às teorias:

(A) Neomalthusiana – Malthusiana – Econeomalthusiana – Reformista.
(B) Malthusiana – Econeomalthusiana – Reformista – Neomalthusiana.
(C) Neomalthusiana – Econeomalthusiana – Reformista – Malthusiana.
(D) Econeomalthusiana – Reformista – Malthusiana – Neomalthusiana.
(E) Malthusiana – Reformista – Econeomalthusiana – Neomalthusiana.

 QUESTÃO 25  

Os problemas ambientais são antigos, mas é relativamente recente uma preocupação com as questões am-
bientais e o desenvolvimento sustentável. A esse respeito, assinale a alternativa INCORRETA.

(A) As cidades dos países subdesenvolvidos são mais vulneráveis, pois concentram situações de extrema po-
breza e maiores desigualdades sociais.

(B) O conceito de desenvolvimento sustentável foi apresentado pela primeira vez em 1987, com a divulgação 
do relatório Nosso Futuro Comum ou Relatório de Brundtland.

(C) Resultante da Rio-92, a Convenção do Clima estabeleceu pela primeira vez a discussão sobre o combate 
às mudanças climáticas.

(D) Entre os 8 Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM) 2000-2015, está acabar com a fome e a miséria.
(E) A Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável, realizada em 2002, no Rio de Janeiro, ficou conhe-

cida como Rio+10.

 QUESTÃO 26 

A representação da superfície curva da Terra numa superfície plana — o mapa — já foi o grande desafio da 
cartografia e tornou-se possível graças às projeções cartográficas, baseadas em relações matemáticas e ge-
ométricas. O mapa abaixo representa uma dessas várias projeções.

This file is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license.
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Marque a alternativa que apresenta corretamente a projeção que representa o mapa.

(A) Projeção cilíndrica equivalente, do historiador Arno Peters, conhecida como “Mapa para um Mundo Solidário”.
(B) Projeção cilíndrica equidistante, de Mercator, conhecida como eurocêntrica.
(C) Projeção azimutal equidistante, de Postel.
(D) Projeção cilíndrica, semelhante ou conforme, do flamengo Gerard Mercator.
(E) Projeção equivalente, de Mollweide, uma das mais usadas para projetar com precisão os continentes e países.

 QUESTÃO 27 

Sobre as estações do ano, é correto afirmar:

(A) Quando o Sol bate perpendicular ao Trópico de Capricórnio, teremos solstícios de verão meridional.
(B) Durante os equinócios, ocasião em que o Sol bate perpendicular ao Equador, teremos dias maiores que as noites.
(C) Em dezembro, época em que o Sol bate perpendicular ao Trópico de Capricórnio, os dias serão mais lon-

gos no Hemisfério Setentrional.
(D) Em março e setembro, quando o Sol bate perpendicular à linha do Equador, teremos solstícios de outo-

no e primavera.
(E) Em julho, quando o Sol bate perpendicular ao Trópico de Câncer, teremos os dias mais curtos no Hemis-

fério Setentrional. 

 QUESTÃO 28 

Sabemos que, quanto maior for a latitude de uma localidade, menores serão as temperaturas, visto que, na 
região da linha do Equador, a radiação solar incide diretamente, enquanto que nas regiões próximas dos 
polos os raios solares atingem a Terra de forma oblíqua.

Com base no texto acima, marque a alternativa que justifica o fato de uma cidade em plena linha do Equador 
apresentar temperaturas mais amenas que uma cidade que se encontra em uma região de médias latitudes.

(A) A maritimidade.
(B) A altitude.
(C) A continentalidade.
(D) As correntes marítimas.
(E) O fenômeno Albedo.

 QUESTÃO 29 

Guerra comercial entre Estados Unidos e China conhece nova batalha

A Administração Trump avançou esta quinta-feira com o segundo pacote de tarifas alfandegárias sobre 
produtos chineses, provocando a imediata retaliação de Pequim. Washington impôs taxas de 25 por cento 
sobre mercadorias no valor de 16 mil milhões de dólares. A medida volta a semear a inquietação entre em-
presários e investidores.
Disponível em: <https://www.rtp.pt/noticias/mundo/guerra-comercial-entre-estados-unidos-e-china-conhece-nova-batalha_n1094716>

A imposição de barreiras, por parte de um Estado, à entrada de produtos estrangeiros tem levado a OMC a 
constantes rodadas de negociações entre seus membros, como a que houve em Doha (capital do Catar). 
Tais negociações visam reduzir a/o:

(A) Burocracia internacional, a fim de aumentar a autonomia entre as economias e maximizar o comércio mundial.
(B) Fusão de empresas, evitando cartéis, o que implica em um entrave na economia mundial.
(C) Desigualdade comercial entre os países, tornando o mercado internacional mais justo e dinâmico.
(D) Expansão de empresas estatais, visando a uma economia liberal e com amplo crescimento mundial.
(E) Protecionismo comercial e as barreiras alfandegárias internacionais, a fim de sanar questões referentes 

às patentes comerciais.
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 QUESTÃO 30 

O conceito de região hidrográfica, apesar de ser baseado na distribuição natural das bacias hidrográficas, 
considera o aspecto administrativo. As diferentes regiões hidrográficas são definidas legalmente com base no 
planejamento de gestão dos recursos hídricos nacionais. Abaixo, o mapa das bacias hidrográficas do Brasil.

Considerando seus conhecimentos sobre a hidrografia brasileira, assinale a alternativa que apresenta a cor-
respondência exata entre os números e as bacias:

(A) 1. Amazônica; 2. Tocantins-Araguaia; 3. São Francisco; 5. Atlântico Sul.
(B) 7. Uruguai; 6. Paraguai; 2. São Francisco; 1. Amazônica.
(C) 5. Atlântico Leste; 4. São Francisco; 2. Tocantins-Araguaia; 1. Amazônica.
(D) 1. Amazônica; 4. Tocantins-Araguaia; 7. Uruguai; 3. Nordestina.
(E) 1. Amazônica; 2.  Tocantins-Araguaia; 4. São Francisco; 3. Nordestina.

 QUESTÃO 31 

O quadro abaixo mostra alguns fatos correspondentes à crise financeira e econômica de 2007 e 2008.

Fontes: Revista Veja (out./2008) e The Economist (nov./2008).
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São acontecimentos dessa crise, exceto:

(A) As causas da crise estavam relacionadas à expressiva expansão dos financiamentos para a compra de 
imóveis nos Estados Unidos, em razão dos juros baixos que o governo vinha mantendo desde o início 
dos anos 2000.

(B) Para conter o aumento do consumo e da inflação, o governo estadunidense reduziu os juros, diminuindo 
o valor das prestações dos imóveis.

(C) A forte valorização no preço dos imóveis estimulou os que tomavam financiamentos (mutuários) a refi-
nanciar suas dívidas, recebendo uma diferença em dinheiro, em geral, utilizado para consumir bens, en-
quanto o nível de poupança caía acentuadamente.

(D) Revendidos a bancos de todo o mundo, os créditos imobiliários “podres” levaram os prejuízos a se espa-
lharem pela economia dos EUA, quebrando diversos bancos. Em todo o mundo, as bolsas sofreram re-
veses e acumularam perdas.

(E) Diversas estratégias de socorro a bancos e empresas foram criadas. Os governos estadunidense e de ou-
tros países desenvolvidos disponibilizaram vultosos recursos financeiros para salvar bancos e grandes 
empresas. Visando conter a crise, trilhões de dólares foram utilizados.

 QUESTÃO 32 

Na obra O Brasil – Território e sociedade no início do século XXI (2013), Santos e Silveira reconheceram a existên-
cia de "quatro brasis", sendo um deles a Região Concentrada. Sobre essa região, é correto afirmar, exceto que:

(A) Essa região abrange São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina e Rio 
Grande do Sul, caracterizando-se pela implantação mais consolidada dos dados da ciência, da técnica e 
da informação.

(B) Na região, o meio técnico-científico-informacional se implantou sobre um meio mecanizado, portador de 
um denso sistema de consumo de empresas e das famílias, a uma vida comercial mais intensa. Em con-
sequência, a distribuição da população e do trabalho em numerosos núcleos importantes é um traço re-
gional.

(C) Na região, São Paulo mantém sua posição hierárquica sobre a vida econômica nacional, pois aumenta o 
seu papel de regulação graças à concentração da informação, dos serviços e da tomada de decisões. É a 
conjugação desses três dados que permite à metrópole paulistana renovar o seu comando em todo o 
território nacional.

(D) A região cresce mais do que a metrópole, sendo esse conceito denominado de involução metropolitana, 
entendendo que esta se manifesta na aglomeração paulistana, fenômeno do qual a industrialização do 
ABCD é mais emblemática.

(E) Na região há belts modernos destinados à produção de laranja e cana-de-açúcar no estado de São Paulo, 
vinculada sobretudo ao fornecimento para a produção de suco para o estrangeiro e à fabricação de álcool.

 QUESTÃO 33 

O mapa-múndi abaixo representa os países que compõem o “BRICS”.
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Sobre a industrialização desses países, é correto afirmar, exceto:

(A) Um dos fatores responsáveis pelo acelerado crescimento econômico chinês ocorreu após a morte de 
Mao Tse-Tung, em 1976, em que o seu sucessor, Deng Xiaoping, implantou um plano econômico ambici-
oso, conhecido como o Grande Salto para Frente, que pretendia acelerar a consolidação do socialismo 
mediante a criação de um parque industrial amplo e diversificado.

(B) Entre os fatores que contribuíram para a industrialização da África do Sul destacam-se a disponibilidade 
de mão de obra — os trabalhadores negros eram superexplorados — e as enormes reservas, minerais e 
energéticas.

(C) O processo de industrialização da Índia iniciou tardiamente, somente após a Segunda Guerra Mundial, 
quando se libertou do domínio do Reino Unido. O Estado teve forte participação nesse processo, embo-
ra também houvesse investimentos britânicos e americanos.

(D) Um dos fatores que contribuíram para a industrialização da Rússia foram as riquezas naturais de seu 
subsolo, especialmente o petróleo e o gás natural, que foram fundamentais para a recuperação da pro-
dução industrial e o crescimento econômico do país.

(E) O processo de industrialização no Brasil foi estimulado pela crise de 1929, que introduziu mudanças no 
contexto econômico do país, em que ocorreram cortes nas importações de bens de consumo, criando 
uma conjuntura favorável ao investimento da indústria nacional. Os produtos industrializados nacionais 
passaram a ocupar boa parte do mercado interno, antes praticamente abastecido por produtos impor-
tados. Tem-se o primeiro momento da industrialização brasileira apoiado na substituição de importa-
ções de bens industriais pela produção interna.

 QUESTÃO 34 

Em 1955, representantes de 29 países da África e da Ásia se reuniram, e esta foi a primeira ocasião em que 
tais nações recém-descolonizadas se encontravam como grupo para reconhecer seus interesses e identida-
des comuns. Eles alegavam ser diferentes tanto do mundo capitalista como do mundo socialista. Como gru-
po não alinhado, eles representavam um “terceiro mundo”. Esse encontro foi organizado para chamar 
atenção sobre questões políticas anticolonialistas e a criação de um movimento não alinhado com uma po-
derosa voz ativa na comunidade internacional. Nascia, assim, o “Terceiro Mundo” como conceito político. Es-
se importante evento geopolítico, ocorrido durante a bipolaridade do mundo, ficou conhecido como:

(A) Conferência de Bandung.
(B) Conferência de Bretton Woods.
(C) Conferência de Yalta.
(D) Conferência de São Francisco.
(E) Conferência de Potsdam.

 QUESTÃO 35 

O processo de urbanização no Brasil nas últimas décadas pode ser observado pelo gráfico a seguir:

Disponível em: <ibge.gov.br> Acesso em: 24 jan. 2017. (Adaptado). Fonte: https://www.tecconcursos.com.br/conteudo/questoes/500773



Página 14 de 19
Língua Portuguesa / Fundamentos da Educação e Legislação / Conhecimentos específicos
CONCURSO PÚBLICO - Cargo: Docente - Área: Geografia - Edital 78/2018

Esse fenômeno apresentou características próprias do padrão de urbanização dos países em desenvolvi-
mento. Analise os itens e identifique a alternativa incorreta:

(A) A urbanização brasileira foi marcada pela formação de algumas grandes cidades, que concentram parce-
la significativa das riquezas e também da população, responsável por um processo de metropolização.

(B) Com a urbanização, ocorreu expressivo crescimento de atividades terciárias, incluindo as do setor formal 
e do setor informal da economia.

(C) Ocorreu de forma rápida, principalmente entre as décadas de 1950 e 1990, e sem planejamento adequado.
(D) Apresentou padrão periférico de crescimento, com a formação de amplas manchas urbanas e a popula-

ção de baixa renda sendo empurrada para áreas distantes do centro.
(E) Esse fenômeno foi acompanhado pela industrialização, sendo esta mais intensa, o que garantiu os em-

pregos necessários para receber o grande número de migrantes que deixaram o espaço rural rumo às 
cidades, evento denominado êxodo rural.

 QUESTÃO 36 

Na obra Globalização e espaço geográfico (2007) ,Sene discute que dimensão econômica da globalização é de longe a 
mais analisada, a mais debatida. Sobre essa temática, é incorreto afirmar que:

(A) A globalização é o estágio da expansão capitalista em sua atual fase informacional.
(B) Consequentemente, nesse estágio, como resultado dos grandes avanços técnico-científicos, ocorre uma 

crescente aceleração em vários setores, entre eles na economia, em que tem havido um enorme cresci-
mento dos fluxos de capitais (produtivos e especulativos) e de mercadorias pelo mundo.

(C) Com o crescimento das corporações nos países da periferia do sistema capitalista e com o aumento da 
competitividade entre elas, houve uma crescente busca de novos mercados para o escoamento de seus 
produtos e a implantação de novas plantas industriais, aproveitando as vantagens competitivas ofereci-
das por muitos países centrais.

(D) A expansão histórica do comércio mundial foi resultado de acordos interestatais no âmbito do Gatt 
(OMC, desde 1995), mas também da dinâmica do próprio capitalismo.

(E) A distribuição dos fluxos de capitais produtivos pelo mundo aponta que a maior parte das trocas de in-
vestimentos externos diretos ocorrem entre os países do centro do sistema e o que sobra para a perife-
ria concentra-se basicamente nas economias emergentes. 

 QUESTÃO 37 

Recentemente, o governo venezuelano anunciou um plano econômico visando combater a hiperinflação que 
assola o país. 

Disponível em: <https://brasil.elpais.com/brasil/2018/08/29/internacional/1535573705_601136.html> Acesso em 01/09/2018
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Sobre esse plano e a situação atual daquele país, julgue os itens abaixo em verdadeiro ou falso e assinale a 
alternativa que apresenta a sequência correta.

I - O “corralito” caracteriza-se pela limitação na circulação das novas cédulas que não flui na mesma veloci-
dade da hiperinflação. As entidades bancárias privadas e públicas limitam o acesso ao dinheiro em espécie, 
e, depois de horas de fila, os cidadãos venezuelanos só conseguem retirar dos caixas uma quantidade limi-
tada de notas da nova moeda.
II - A nova moeda, bolívares fuertes, substituiu a antiga, os bolívares soberanos, porém muitos economistas 
afirmam que em um ambiente hiperinflacionário a moeda nova terá vida curta.
III - Com esse plano econômico do governo de Nicolás Maduro foram retirados cinco zeros da moeda.
IV - Na fronteira entre a Venezuela e o Brasil, o êxodo de venezuelanos é intenso. A tensão tem aumentado, 
com episódios inflamados por políticos que exploram o tema em campanha eleitoral e por conta de boatos 
contra os venezuelanos espalhados nas redes sociais. Recentemente, brasileiros atacaram acampamentos 
de venezuelanos em Pacaraima, a cidade a 215 km de Macapá que é a principal porta de entrada de venezu-
elanos no país.
V - A ideia de fechar as fronteiras já foi levantada por vários políticos do Amapá, que alimentam a retórica xenó-
foba em meio à campanha eleitoral. A possibilidade de fechar a fronteira é considerada remota, porque viola o 
direito internacional e já foi negada pelo Supremo Tribunal Federal e pela AGU (Advocacia-Geral da União).
(A) V, V, F, V, V.
(B) F, V, V, F, F.
(C) V, F, V, F, F.
(D) V, F, F, V, V.
(E) F, F, V, F, F.

 QUESTÃO 38 

Observe a figura e leia o texto no qual é abordado um dos temas mais controversos na questão ambiental 
do estado de Mato Grosso, o avanço do desmatamento no bioma Amazônia.

Segundo dados do Instituto Centro de Vida, “entre agosto de 2016 e julho de 2017, a taxa de desmatamento da 
área florestal na Amazônia, levantada pelo Projeto de Monitoramento do Desmatamento na Amazônia Legal por 
Satélite (Prodes), do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), foi de 6.624 km². Só o Estado de Mato Grosso 



Página 16 de 19
Língua Portuguesa / Fundamentos da Educação e Legislação / Conhecimentos específicos
CONCURSO PÚBLICO - Cargo: Docente - Área: Geografia - Edital 78/2018

foi responsável por 20% de todo o desmatamento detectado na Amazônia, o que significou mais de 1.341 km² de 
florestas desmatadas em corte raso. Com essas taxas, 2017 representa uma redução de 16% na Amazônia como 
um todo e de 10% em Mato Grosso.

Em 2015, na COP21, Mato Grosso se comprometeu em eliminar o desmatamento ilegal até 2020 e passar abaixo 
de 571 km² até 2030. Neste contexto, os 1.193 km² de desmatamento ilegal e 1.341 km² de desmatamento total 
ainda representam taxas muito elevadas para que o estado consiga cumprir seu compromisso.

A concentração de áreas desmatadas em determinadas regiões do estado demonstra a existência de fronteiras 
ativas de desmatamento. Em 2017, dez municípios foram responsáveis por 48% das áreas com corte raso. Neste 
contexto, destaca-se também a região Noroeste, responsável por 33% de todo o desmatamento observado no 
período (430 km²).

Valdiones, A.; Silgueiro, V.; Bernasconi, P.; Thuault, A. Análise do desmatamento em Mato Grosso (Prodes/2017). Instituto Centro de Vida. Infogram, Cuiabá/
MT, out./2017.

Entre os municípios mato-grossenses da região noroeste, os dois que mais desmataram no período 
mencionado pelo texto foram:

(A) Água Boa e Vila Rica.
(B) Guarantã do Norte e Matupá.
(C) Sinop e Sorriso.
(D) Colniza e Aripuanã.
(E) Lucas do Rio Verde e Nova Mutum.

 QUESTÃO 39 

Em Estudos sobre a Rede Urbana (2006), Corrêa discute que o tema rede urbana tem sido abordado pelos 
geógrafos a partir de diferentes vias. As mais importantes dizem respeito à diferenciação das cidades em 
termos de funções, dimensões básicas de variação, relações entre tamanho demográfico e desenvolvimen-
to, hierarquia urbana e relações entre cidade e região [...]. A rede urbana, por outro lado, pode ser caracteri-
zada por diferentes formas espaciais de suas unidades funcionais. Relacione os conceitos e suas respectivas 
unidades abordados nessa obra.

I - Área metropolitana

II - Cidade-dispersa

III - Aglomeração urbana

( ) Constituída por um conjunto de cidades muito próximas umas das ou-
tras e dotado de funções especializadas e complementares entre si, carac-
terizando um desdobramento espacial de funções urbanas.

( ) Caracteriza-se pela geminação de duas ou mais cidades de mesmo 
porte ou como miniaturas de uma área metropolitana.

( ) Constituída pela metrópole e suas cidades-dormitórios e núcleos es-
pecializados fisicamente interligados.

Assinale a sequência correta:

(A) I, III, II.
(B) II, III, I.
(C) II, I, III.
(D) III, II, I.
(E) III, I, II.
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 QUESTÃO 40 

Em Geografia Política e Geopolítica: Discursos sobre o território e o Poder (2013), Costa afirma que existe um 
consenso entre os estudiosos da geografia política de que a sua fase clássica diz respeito aos autores e às 
obras responsáveis pelas suas primeiras sistematizações, isto é, estudos e reflexões que formularam pionei-
ramente conceitos e teorias fundamentais que marcaram profundamente o desdobramento posterior des-
se ramo do conhecimento. Nesse sentido, é inegável a importância da obra Geografia Política, de 1897 [...]. O 
que preocupava o autor dessa obra era essencialmente o que avaliara como a “unificação mal concluída” da 
Alemanha, desde o processo que se iniciara sob o comando de Bismarck, sendo de sua autoria o conceito 
de espaço vital. Esse autor foi:

(A) Karl Marx.
(B) Karl Ritter.
(C) Paul Vidal de La Blache.
(D) Alexander von Humboldt.
(E) Friedrich Ratzel.
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