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Cargo: PROFESSOR II GEOGRAFIA 

Tópico: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

     

Questão 
Resposta 
Original 

Justificativa 
Conclusão (Deferido ou 

Indeferido) 
Gabarito 

mudado para: 

01 C 

O comando da questão pede:  A afirmativa que melhor expressa o 
sentido do texto é: A imensa periferia murmura milhares de mensagens 
abafadas. Mesmo suas violências, guerras, insurreições, levantes, 
fomes,  
Assassinatos são divulgados como espetáculos, com a menção: 
como veem isso não é bom, exige novas regulamentações. Na Opção B 
fala em planejamento urbano. O planejamento urbano não livra a cidade 
destas mazelas.  

INDEFERIDO  

02 B 

No texto da questão há o seguinte trecho: o conjunto dos ministérios 
considerados “gastadores” e seus agentes  
-os chamados “trabalhadores dos setores sociais” (a “mão esquerda”). 
A opção C não aponta o papel dos agentes. 

INDEFERIDO  

03 A 

 Se os pontos A e B representam países pobres e países mais ricos, a 
opção A é a incorreta pois os países de imigração e os países de 
destino dos migrantes é a mesma coisa, o seja países mais ricos onde 
há uma maior chegada. Em relação a resistência do circuito é correto 
afirmar que o avanço dos meios de transportes e o barateamento de 
seus preços, bem como por uma maior facilidade de comunicação 
facilita o deslocamento, mas ao mesmo tempo as leis anti imigração e o 
controle das fronteiras nos países ricos aumentam a resistência do 
circuito, mas não impede o deslocamento com a existência dos 
migrantes clandestinos ou indocumentados. 

INDEFERIDO  

06 E 

Sobre o item I, No Imperialismo do século XIX os EUA pouco investiram 
na África, não tiveram colônia neste período. Em relação aos 
investimentos das petrolíferas Europeias o dos EUA, sempre foram mais 
baixos   se comparado ao Oriente Médio. O item fala em grandes 
oportunidades para investimento, não falou em ausência de 

INDEFERIDO  
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investimento. 
No item V não há alguma afirmação sobre aumento ou diminuição de 
emprego.  

07 B 

O Processo de gentrificação não pode preceder de mudança no padrão 
residencial, por mais que hajam vários fatores explicativos tais como 
reestruturação econômica. Não se pode ignorar a importância do 
impacto sobre a população. 

INDEFERIDO  

08 C 

O fato do comando dizer que é uma tabela e ser um gráfico não invalida 
a questão. A legenda do gráfico apresentada condiz com as cores do 
próprio gráfico. Mesmo que houvesse alguma dificuldade na leitura da 
tabela o título ESTRUTURA FUNDIÁRIA BRASILEIRA, mas o Artigo 17 
da Declaração dos Direitos Humanos facilitam a interpretação da 
questão. 

INDEFERIDO  

11 A A resposta correta é a letra B DEFERIDO B 

12 E 

http://ec.europa.eu/economy_finance/euro/emu/index_pt.htm 
A União Europeia é uma união econômica e monetária. 

O que significa "integração económica"? 

A União Económica e Monetária constitui uma etapa avançada do 
processo de integração económica, no qual se podem distinguir seis 
etapas: 

1. zona de comércio preferencial (redução de direitos aduaneiros 
entre determinados países); 

2. zona de comércio livre (eliminação de direitos aduaneiros sobre 
algumas ou todas as mercadorias entre todos os países 
participantes); 

3. união aduaneira (aplicação de uma pauta aduaneira comum a 
países terceiros e uma política comercial comum); 

4. mercado único (regulamentação comum dos produtos e 
liberdade de circulação de bens, capitais, trabalhadores e 
serviços); 

INDEFERIDO.  

http://ec.europa.eu/economy_finance/euro/emu/index_pt.htm
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5. união económica e monetária (mercado único com uma moeda 
e uma política monetária comuns); 

6. integração económica completa (além das etapas anteriores, 
harmonização da política orçamental e de outras políticas 
económicas). 

Quando em 1958 foi fundada a União Europeia, então chamada 
Comunidade Económica Europeia, o objectivo era criar uma união 
aduaneira e um mercado comum para a agricultura. Posteriormente, 
este mercado comum limitado foi alargado para abranger também os 
bens e serviços no interior do mercado único, realizado em grande parte 
em 1993. Actualmente, a União Europeia encontra-se na quinta etapa 
do processo. A integração económica não teve início com a decisão de 
criar o euro: trata-se de um longo processo que faz parte da história da 
União Europeia e constitui uma das suas realizações fundamentais. 

13 A 
O quadro está apresentando a redução do crescimento populacional, 
não o envelhecimento da população, nem sobre a expectativa de vida 

INDEFERIDO  

20 E 

A porcentagem de migração de retorno não é dada pelo número de 
estados da região, mas pela participação dos migrantes de retorno no 
total de imigrantes por estado. Pernambuco, Sergipe, Rio Grande do 
Norte e Paraíba superaram os 20% .  Ainda apresentam três estados 
entre os 10 primeiros. Independente do gráfico é sabido que a região 
Nordeste possui a maior migração de retorno dos últimos anos 

INDEFERIDO  

 


