
Caderno de Provas

Instruções

1   Aguarde autorização para abrir o CADERNO DE PROVAS.

2   Após a autorização para o início da prova, confira-a, com a máxima atenção, observando se há 
algum defeito (de encadernação ou de impressão) que possa dificultar a sua compreensão.

3   A prova terá duração máxima de 4 (quatro) horas, não podendo o candidato retirar-se com a 
prova antes que transcorram 2 (duas) horas do seu início.

4   A prova é composta de 10 (dez) questões, sendo 5 discursivas e 5 objetivas. O candidato deverá 
escolher 3 (três) entre as 5 (cinco) questões discursivas, para responder. Caso o candidato 
responda mais do que 3 (três) questões, em descumprimento à regra, terá a pontuação 0 (zero) 
atribuída à sua prova.

5   As respostas às questões objetivas deverão ser assinaladas no CARTÃO RESPOSTA a ser entregue 
ao candidato. Lembre-se de que para cada questão objetiva há APENAS UMA resposta.

6   O CARTÃO RESPOSTA deverá ser marcado, obrigatoriamente, com caneta esferográfica (tinta 
azul ou preta).

7   A interpretação dos enunciados faz parte da aferição de conhecimentos. Não cabem, portanto, 
esclarecimentos.

8   O candidato deverá devolver ao Fiscal o CARTÃO RESPOSTA e o CADERNO DE RESPOSTAS, 
ao termino de sua prova.

9   Os rascunhos contidos no CADERNO DE PROVAS não serão considerados na correção.
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LEGISLAÇÃO

01 Com base nas afirmativas acerca da Administração Pública Federal, marque (V) para as 
VERDADEIRAS e (F) para as FALSAS.

(   ) É garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical e aos manifestos, 
às paralizações e à greve.

(   ) A lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de 
deficiência e definirá os critérios de sua admissão no caso de contratação por tempo determinado 
para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.

(   ) Se um servidor público estável tiver seu cargo extinto, ficará em disponibilidade e terá 
garantida remuneração até seu adequado aproveitamento em outro cargo.  

(    ) Como condição para a aquisição da estabilidade, o servidor público poderá ter que submeter-
se à avaliação de desempenho.

(   ) A autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos órgãos e entidades da administração 
direta e indireta poderá ser ampliada mediante contrato, a ser firmado entre seus administradores 
e o poder público.

A alternativa que indica a sequência CORRETA é:

a) F, F, V, F, V
b) F, F, V, V, V
c) V, V, F, F, V
d) V, F, V, F, F
e) F, V, V, V, F

02 Pode-se afirmar, a partir da Lei nº 8112/90, que:

a) Transferência é a investidura do servidor em cargo de atribuições e responsabilidades 
compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental.
b) A partir da posse do servidor, ele está sujeito ao estágio probatório de trinta e seis meses, 
período durante o qual será avaliada sua aptidão e capacidade.
c) Com a nomeação do servidor, dá-se a investidura em cargo público.
d) O servidor perderá o cargo em virtude de sentença judicial condenatória transitada em julgado.
e) Com a aprovação do servidor no estágio probatório, poderá exercer quaisquer cargos de 
provimento em comissão ou funções de direção, chefia ou assessoramento no órgão ou entidade 
de lotação.
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03 Com relação à estrutura organizacional dos Institutos Federais, prevista na Lei nº 11.892/08, 
é CORRETO afirmar que: 

a) O Colégio de Dirigentes é órgão deliberativo dos diretores gerais dos campi e o Conselho 
Superior é o órgão consultivo do Reitor.
b) A Reitoria do Instituto Federal deve ser instalada em local distinto dos seus campi na capital 
do Estado.
c) Poderá candidatar-se ao cargo de Reitor do Instituto Federal qualquer um dos servidores estáveis 
da autarquia que tenha pelo menos cinco anos de efetivo exercício e possua o título de doutor. 
d) O Instituto Federal é organizado multicampi, sendo que no que diz respeito a pessoal, encargos 
sociais e benefícios dos servidores. A proposta orçamentária anual não é identificada por campus.
e) A Administração do Instituto Federal é do Reitor e dos Diretores Gerais dos campi.

04 Com base na Lei nº 11.892/08, assinale a alternativa CORRETA: 

a) Todos os campi do Instituto Federal devem atender ao percentual mínimo de oferta de vagas 
na educação profissional técnica de nível médio, prioritariamente na forma de cursos integrados.
b) Uma das finalidades dos Institutos Federais é de orientar sua oferta formativa em benefício da 
consolidação e fortalecimento dos arranjos produtivos, sociais e culturais locais.
c) Um dos objetivos dos Institutos Federais é ofertar educação em todos os níveis e modalidades 
para atender às demandas sociais.
d) O Instituto Federal tem por objetivo previsto em lei a promoção da educação básica e, em 
algumas localidades cuja demanda social exista, a educação superior.
e) É finalidade dos Institutos Federais garantir 50% (cinquenta por cento) de suas vagas para o 
ensino médio técnico.

05 No que concerne a Lei nº 9394/96, pode-se afirmar que:

a) É dever do Estado garantir o atendimento ao educando, do ensino fundamental ao médio, 
por meio de programas suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e 
assistência à saúde.
b) É dever do Estado garantir a oferta do ensino fundamental gratuito para os estudantes em 
idade escolar acima de 06 anos. 
c) O ensino será ministrado, entre outros, ante aos princípios da prevalência da experiência 
escolar e do pluralismo de concepções ideológicas.
d) É dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula dos menores, a partir dos sete anos de 
idade, no ensino fundamental.
e) O acesso ao ensino médio gratuito é direito apenas do cidadão que comprova a condição de 
vulnerabilidade social.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

O candidato deverá escolher 3 (três) entre as 5 (cinco) questões discursivas, para responder. 
Caso o candidato responda mais do que 3 (três) questões, em descumprimento à regra, terá a 
pontuação 0 (zero) atribuída à sua prova

01 A Segunda Guerra Mundial (1939 – 1945) promoveu profundas mudanças de ordem 
social, política e econômica no cenário mundial. Ela trouxe uma importante transformação em 
todos os domínios científicos, promovendo na geografia uma revisão de seus paradigmas, com 
ampliação das reflexões sobre seu objeto de estudo e metodologia de pesquisa. Esse momento 
de reestruturação da ciência geográfica fez oposição à Geografia Tradicional, redundando numa 
proposta que passou a ser conhecida como Nova Geografia, também denominada de Geografia 
Pragmática, Teorética ou Quantitativa (CHRISTOFOLETTI, 1985).
Quais foram as principais características da Nova Geografia e as modificações teóricas e 
metodológicas propostas por essa nova tendência nos estudos geográficos? Que críticas ela 
recebeu?

02 Na Geografia, o trabalho de campo é um importante recurso metodológico de ensino-
aprendizagem. Para Stefanello (2012, p. 141), “[...] o trabalho de campo é uma prática fundamental 
para a compreensão do espaço geográfico, para aproximar o aluno da realidade e para que ele 
constate que aquilo que é trabalhado em sala de aula de fato existe no espaço, dando significado 
ao conteúdo”.
Elabore uma proposta pedagógica de trabalho de campo, para alunos do 2º ano de um curso 
técnico em meio ambiente integrado ao Ensino Médio, a fim de estudar as características 
geográficas do Domínio Morfoclimático dos Mares de Morros, na qual constem:

• Justificativa do Trabalho de Campo;
• Objetivo(s);
• Justificativa da escolha do local e as potencialidades do mesmo em atender aos objetivos propostos;
• Desenvolvimento do trabalho;
• Estratégias de avaliação da atividade.
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03 
TEXTO 1

“No mundo que habitamos, a distância não parece importar muito. Às vezes parece que só existe 
para ser anulada, como se o espaço não passasse de um convite contínuo a ser desrespeitado, 
refutado, negado. O espaço deixou de ser um obstáculo — basta uma fração de segundo para 
conquistá-lo.

Não há mais ‘fronteiras naturais’ nem lugares óbvios a ocupar. Onde quer que estejamos em 
determinado momento, não podemos evitar de saber que poderíamos estar em outra parte, de 
modo que há cada vez menos razão para ficar em algum lugar específico (e por isso muitas vezes 
sentimos uma ânsia premente de encontrar — de inventar — uma razão). O espirituoso adágio 
de Pascal revelou-se uma profecia confirmada: de fato vivemos num estranho círculo cujo centro 
está em toda parte e a circunferência em parte alguma (ou, quem sabe, exatamente o contrário?)”.

BAUMAN, Zygmunt. Globalização – As consequências humanas. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1999.

TEXTO 2

(Disponível em http://escolaeducacao.com.br/as-caracteristicas-da-globalizacao/ acesso em 19/11/2016)

A globalização está associada a uma aceleração do tempo e a um encolhimento do espaço. Tudo 
muda mais rapidamente hoje. Por isso se diz que houve uma aceleração no ritmo do tempo. Com 
base no texto de Zygmunt Bauman e na imagem (Texto 2), disserte sobre os aspectos geográficos 
dessa globalização.



[ 5 ]

04 A concentração fundiária no Brasil tem raízes históricas, que remontam ao modelo de 
apropriação de terras da América portuguesa, mas é também resultado de políticas territoriais 
adotadas por sucessivos governos brasileiros”.

TERRA, Lígia; ARAÚJO Regina; GUIMARES Raul Borges. Conexões: Estudos de Geografia Geral e do Brasil. 2ª ed. São 
Paulo: Moderna, 2013   

Partindo dessa reflexão, elabore um texto dissertativo em que constem:
• as origens das propriedades rurais no Brasil, a atual estrutura fundiária brasileira e as diferentes 
formas de acesso à terra;
• a importância dos movimentos sociais do campo;
• a reforma agrária e a violência no campo.

05 “A questão ambiental está diretamente relacionada ao modo pelo qual a humanidade busca 
produzir bens para melhorar as condições de vida, o que provoca grandes alterações nos sistemas 
naturais – principalmente solo, relevo clima hidrografia e vegetação”.

SENE, Eustáquio de. MOREIRA, João Carlos. Geografia Geral e do Brasil: espaço geográfico e globalização. 2ª ed. São 
Paulo: Scipione, 2013. 

Considerando o texto acima:

a) Descreva, em linhas gerais, as principais conferências mundiais sobre as questões ambientais, 
realizadas a partir da década de 1960, com destaque para a Rio 92, contemplando seus objetivos, 
metas e compromissos, e as convenções em busca do desenvolvimento sustentável. 

b) Com base na imagem abaixo, levando em consideração todas as intercessões da figura, 
conceitue o desenvolvimento sustentável.



RASCUNHO
(Não será considerado na correção)
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Questão Resposta

1

2

3

4

5

Folha de Resposta
(Rascunho)
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