ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS
QUESTÕES DISCURSIVAS

INSTRUÇÕES GERAIS

° Verificar se o Caderno de Prova e a Folha de Resposta contém o seu nome. Em caso de erro
comunique-se com o fiscal.

° Ao entregar o material ao fiscal, destacar o campo “VIA CANDIDATO” da Folha de Resposta.
° Utilizar o Caderno de Prova para resolver as questões discursivas que deverão ter, no máximo,
15 (quinze) linhas.

° Revisar as respostas e transcrevê-las para a Folha de Respostas, observando o número da
questão correspondente.

° Utilizar caneta de tinta azul ou preta.
° Escrever com letra legível.

GEOGRAFIA

QUESTÃO 1
Considerando as combinações entre sociedade e natureza, especificamente quanto ao relevo, ao
clima, à vegetação e às atividades econômicas, caracterize as paisagens da(os):
a) Campanha Gaúcha
b) Campos Cerrados
QUESTÃO 2
Desde a revolução urbana brasileira, consecutiva à revolução demográfica dos anos 50, houve
primeiro uma urbanização aglomerada, com o aumento do número dos núcleos com mais de 20.000
habitantes e, em seguida, uma urbanização concentrada, com a multiplicação de cidades de tamanho
intermediário, para se alcançar, depois, o estágio da metropolização.
(Adaptado de Milton Santos. A urbanização brasileira. São Paulo: Hucitec, 1994).

Apesar de Santa Catarina acompanhar esse intenso processo de urbanização do país, não se
verifica a presença de uma grande metrópole regional.
Apresente dois fatores, um relacionado ao quadro natural e outro relacionado à formação social e
econômica, que expliquem a proliferação de cidades médias no território barriga-verde.
HISTÓRIA

QUESTÃO 3
No contexto do Estado Novo, explique o que foi a Nacionalização da Língua nas regiões de
colonizações italiana e alemã, em Santa Catarina.
QUESTÃO 4
Nesse ano, 2004, o Golpe Militar no Brasil completou 40 anos. Ele interrompeu um processo democrático que se desenvolvia desde 1945.

Quais foram as principais causas que levaram ao Golpe de 1964?

