
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ATENÇÃO: 

1. Suas respostas devem estar escritas obrigatoriamente com caneta esferográfica azul ou preta, de corpo 

transparente.  

2. ESCREVA SEU NOME E ASSINE SOMENTE NO ESPAÇO PRÓPRIO DA CAPA.  

3. NÃO FAÇA NAS DEMAIS PÁGINAS QUALQUER MARCA PARA ALÉM DO SEU TEXTO. Qualquer tipo de 

identificação pessoal do candidato nas folhas de questões acarretará sua eliminação. 

4. Não ultrapasse o espaço que está pautado nas questões. 
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QUESTÃO 1 - O mapa a seguir representa a quantidade de parlamentares integrantes da bancada ruralista na Câmara 

dos Deputados e no Senado com mandato de 2015 a 2018. Ao todo, há 222 parlamentares entre deputados (201) e 

senadores (11), correspondendo a 39% da Câmara e a 13% do Senado. Em números absolutos, os estados de Minas 

Gerais e Paraná estão no topo do ranking, com 30 e 17 deputados, respectivamente. Em termos relativos, se 

destacam os estados de Mato Grosso, com 87,5% dos deputados compondo a bancada ruralista, e Tocantins com 

75% dos seus representantes na Câmara Federal.  

 
Disponível em: <https://periodicos.ufrn.br/sociedadeeterritorio/article/view/11583/8166>. Acesso em: 16/07/2017. 

a) Caracterize DUAS das peculiaridades da estrutura fundiária e da produção agroindustrial que respondem pela 

expressiva representatividade de parlamentares integrantes da bancada ruralista em estados como Minas Gerais, 

Paraná, Mato Grosso e Tocantins. 

I) O candidato deverá ser capaz de identificar  elementos que caracterizem   os estado de Minas Gerais e do Paraná como tradicionais espaços 

produtores do agronegócio baseados em grandes latifúndios. Com um cenário mais diversificado, Minas Gerais é o maior produtor de café do 

país, além de cana de açúcar, soja, feijão e milho. O Paraná se destaca pela lavoura comercial de grãos, em especial soja, milho e trigo. Já Mato 

Grosso e Tocantins são estados de incorporação relativamente recente da fronteira agrícola, porém igualmente baseados na estrutura 

fundiária de grandes propriedades e predomínio da monocultura da soja e milho.   
 

II) O candidato deverá ser capaz de identificar  elementos que caracterizem   os estado de Minas Gerais e do Paraná como tradicionais espaços 

produtores do agronegócio baseados em grandes latifúndios. Com um cenário mais diversificado, Minas Gerais é o maior produtor de café do 

país, além de cana de açúcar, soja, feijão e milho. O Paraná se destaca pela lavoura comercial de grãos, em especial soja, milho e trigo. Já Mato 

Grosso e Tocantins são estados de incorporação relativamente recente da fronteira agrícola, porém igualmente baseados na estrutura 

fundiária de grandes propriedades e predomínio da monocultura da soja e milho.   

b) Cite TRÊS desdobramentos da influência da bancada ruralista na conformação do ordenamento territorial 

brasileiro. 

I) O candidato deverá ser capaz de citar  desdobramentos tais como: a bancada ruralista ter desempenhado um papel decisivo na defesa dos 

interesses do agronegócio e dos grandes latifundiários, conseguindo intervir a favor de tais interesses em políticas estratégicas para o 

ordenamento territorial brasileiro, como a não efetivação da reforma agrária, a interrupção de demarcações de terras indígenas e demais 

grupos tradicionais, reformas na legislação ambiental que anistiam os grandes infratores ambientais, liberação legal para utilização de 

agrotóxicos e sementes transgênicas, direcionamento da pauta produtiva e comercial brasileira orientada para exportação, política de 

segurança alimentar frágil e insalubre para a população, exploração da mão de obra camponesa em condições análogas à escravidão, 

criminalização de movimentos sociais do campo, manutenção de uma estrutura social profundamente desigual. 
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II) O candidato deverá desdobramentos tais como: a bancada ruralista ter desempenhado um papel decisivo na defesa dos interesses do 

agronegócio e dos grandes latifundiários, conseguindo intervir a favor de tais interesses em políticas estratégicas para o ordenamento 

territorial brasileiro, como a não efetivação da reforma agrária, a interrupção de demarcações de terras indígenas e demais grupos 

tradicionais, reformas na legislação ambiental que anistiam os grandes infratores ambientais, liberação legal para utilização de agrotóxicos e 

sementes transgênicas, direcionamento da pauta produtiva e comercial brasileira orientada para exportação, política de segurança alimentar 

frágil e insalubre para a população, exploração da mão de obra camponesa em condições análogas à escravidão, criminalização de movimentos 

sociais do campo, manutenção de uma estrutura social profundamente desigual. 
 

III) O candidato deverá desdobramentos tais como: a bancada ruralista ter desempenhado um papel decisivo na defesa dos interesses do 

agronegócio e dos grandes latifundiários, conseguindo intervir a favor de tais interesses em políticas estratégicas para o ordenamento 

territorial brasileiro, como a não efetivação da reforma agrária, a interrupção de demarcações de terras indígenas e demais grupos 

tradicionais, reformas na legislação ambiental que anistiam os grandes infratores ambientais, liberação legal para utilização de agrotóxicos e 

sementes transgênicas, direcionamento da pauta produtiva e comercial brasileira orientada para exportação, política de segurança alimentar 

frágil e insalubre para a população, exploração da mão de obra camponesa em condições análogas à escravidão, criminalização de movimentos 

sociais do campo, manutenção de uma estrutura social profundamente desigual. 

QUESTÃO 2 - As cidades brasileiras estão ficando com as ruas cada vez mais ocupadas por motos e automóveis. Os 

impactos negativos são sentidos pela população com a perda da mobilidade urbana. Com o aumento recente da frota 

de veículos particulares no país, inúmeros problemas urbanos ganharam uma dimensão ainda maior. 

 
Imagem disponível em: <http://www.gazetadopovo.com.br>. Acesso em 13/07/2017. 

a) Mencione TRÊS  problemas decorrentes do crescimento da frota de veículos. 

I) O candidato deve relacionar problemas, tais como: os congestionamentos; as mortes decorrentes de acidentes e da violência no trânsito; o 

aumento de problemas de saúde relacionados ao estresse; o  aumento da poluição atmosférica os  prejuízos econômicos e a precarização dos 

transportes coletivos. 
 

II) O candidato deve relacionar problemas, tais como: os congestionamentos; as mortes decorrentes de acidentes e da violência no trânsito; o 

aumento de problemas de saúde relacionados ao estresse; o  aumento da poluição atmosférica os  prejuízos econômicos e a precarização dos 

transportes coletivos. 
 

III) O candidato deve relacionar problemas, tais como: os congestionamentos; as mortes decorrentes de acidentes e da violência no trânsito; o 

aumento de problemas de saúde relacionados ao estresse; o  aumento da poluição atmosférica os  prejuízos econômicos e a precarização dos 

transportes coletivos. 
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b) Explique DUAS políticas públicas orientadas para a mobilidade urbana. 

I) O candidato deverá ser capaz de explicar políticas públicas, tais como: os investimentos públicos em ampliação e 

melhoria de transportes coletivos; a diversificação de modais viários,; a implantação e regulamentação de normas de 

trânsito que restrinja os veículos individuais nos centros urbanos; a restrição de trânsito para veículos de carga em 

horários de pico; o desestimulo à multiplicação de estacionamentos de veículos individuais nos centros urbanos; a 

descentralização de atividades comerciais e de serviços nos núcleos urbanos; a criação de ciclovias e estímulo à 

prática ciclista em trajetos curtos e a criação de corredores exclusivos para ônibus. 

 

II) O candidato deverá ser capaz de explicar políticas públicas, tais como: os investimentos públicos em ampliação e 

melhoria de transportes coletivos; a diversificação de modais viários,; a implantação e regulamentação de normas de 

trânsito que restrinja os veículos individuais nos centros urbanos; a restrição de trânsito para veículos de carga em 

horários de pico; o desestimulo à multiplicação de estacionamentos de veículos individuais nos centros urbanos; a 

descentralização de atividades comerciais e de serviços nos núcleos urbanos; a criação de ciclovias e estímulo à 

prática ciclista em trajetos curtos e a criação de corredores exclusivos para ônibus. 

 



 

 



 

 

 
                                                                

 

 

                                       COORDENAÇÃO GERAL DE PROCESSOS SELETIVOS – COPESE 

                                           MÓDULO II DO PISM – TRIÊNIO 2016-2018 

 

 

 

 

 

 

INSTRUÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA DISCURSIVA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------- CORTE AQUI ------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

Antes de abrir esse caderno, leia atentamente as instruções. 
 

Antes da prova:  
 

� Não use em sala: boné, chapéu, chaveiros de qualquer tipo, óculos escuros, relógio e similares. 

� Se você possui cabelos compridos, mantenha-os presos, deixando as orelhas descobertas. 

� Mantenha com você somente materiais de escrita, documento de identificação, alimentos, água 

(em garrafa transparente) e medicamentos, se necessário. Tudo o mais que trouxer deve ficar no 

saco plástico que você recebeu, amarrado e colocado embaixo da cadeira.  

 

� Assine a lista de presença com a assinatura idêntica à da sua identidade. 

� Se solicitado pelo Fiscal, assine a Ata de Abertura do Lacre da pasta que contém as provas. 
 

� Quando autorizado, vire o caderno e preencha os dados na capa. 

� Abra seu caderno e confira se sua prova tem 2 questões. Caso haja algum problema, solicite 

imediatamente a substituição de seu caderno de questões. 

� Você terá 4 horas e 30 min para fazer as provas de hoje. Você só pode sair da sala 1h e 30min 
depois do início do exame. 

� Será excluído do concurso o candidato que for flagrado portando ou mantendo consigo celular 
e/ou aparelho e componente eletrônico. 

 
Durante a prova: 

 
� Suas respostas devem estar escritas obrigatoriamente com caneta esferográfica azul ou preta, de 

corpo transparente.  

� Devolva ao fiscal esse caderno de questões completo. Se não fizer isso, sua prova não será 
corrigida.   

� Se as folhas do seu caderno se soltarem, por algum motivo, peça ao fiscal que as grampeie 
novamente. 

� Os três últimos candidatos deverão permanecer até o final da prova para assinar a Ata de 

Encerramento do exame. 

� Comunique aos fiscais qualquer irregularidade observada durante a realização da prova. Se eles não 

tomarem as devidas providências, solicite a presença do Coordenador do Setor ou fale com ele 

depois que você sair da sala. 


