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EXAME INTELECTUAL AOS CURSOS DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS 2012-13
SOLUÇÃO DAS QUESTÕES DE HISTÓRIA E GEOGRAFIA DO BRASIL

A questão abaixo se encontrava na prova da(s) área(s):
X Combatente/Logística-Técnica e Aviação
Música

Saúde

No dia 25 de março de 1824, D. Pedro I outorgou a primeira Constituição brasileira, que tinha como
características o(a)
A) religião católica e voto universal.
B) Poder Moderador e Senado vitalício.
C) liberdade administrativa às províncias e voto censitário.
D) magistrados nomeados pelo imperador e religião protestante.
E) voto extensivo às mulheres e Poder Moderador.
Justificativa da solução da questão (B).
Uma das características marcantes da Constituição de 1824 foi a criação de um quarto poder considerado
a chave do regime, ou seja, o Poder Moderador, privativo do imperador, e por outro lado a adoção de uma
religião oficial, no caso a católica.
Bibliografia.
COTRIM, Gilberto. História Global: Brasil e Geral.
Justificativas das alternativas que não respondem a questão.
A) O voto universal não foi adotado pela constituição de 1824.
C) Uma maior liberdade administrativa foi concedida às províncias somente após o Ato Adicional de
1834.
D) A religião adotada foi a católica e não a protestante.
E) O voto extensivo às mulheres foi adotado com a Constituição de 1934.
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(Fl 2/15 da Solução das questões de história e geografia do Brasil do EI aos CFS 2012-13)
A questão abaixo se encontrava na prova da(s) área(s):
X Combatente/Logística-Técnica e Aviação
X Música

Saúde

A formação das nações latino-americanas esteve atrelada às particularidades de seus processos de
independência. A América Espanhola se fragmentou em diversos Estados autônomos. A América
Portuguesa, ao contrário, não se fragmentou, mantendo sua unidade até os dias atuais. Dos fatores abaixo,
o único que não contribuiu para a manutenção da integridade territorial brasileira foi a
A) elevação do Brasil à categoria de Reino Unido junto a Portugal e Algarves.
B) incorporação da Província Cisplatina e da Guiana Francesa por D. João VI.
C) ação pacificadora de Caxias no combate a várias revoltas regenciais.
D) transferência da corte portuguesa para o Brasil em 1808.
E) manutenção do regime monárquico após a independência.
Justificativa da solução da questão (B).
A incorporação da Província Cisplatina e da Guiana Francesa por D. João VI foi uma resposta à invasão
napoleônica de Portugal. Após a Guerra da Cisplatina, a Banda Oriental do Uruguai obteve a sua
independência e a Guiana Francesa foi restituída à França após as tratativas do Congresso de Viena.
Bibliografia.
KOSHIBA, Luiz, PEREIRA, Denise Manzi Frayze. História do Brasil: no contexto da história ocidental.
COTRIM, Gilberto. História Global: Brasil e Geral.
Justificativas das alternativas que não respondem à questão.
A) A elevação do Brasil à categoria de Reino Unido, juntamente com Portugal e Algarves, fez com que as
elites brasileiras se alinhassem com o governo central de D. João VI. Esse ato reforçou a confiança das
elites no governo instalado no Rio de Janeiro, enfraquecendo assim, pontuais focos de separatismo
político que porventura ainda pudessem ocorrer nas províncias.
C) A ação pacificadora de Caxias foi fundamental em um momento de profunda instabilidade política,
caracterizada pelo período regencial. Nessa época, não existia mais a figura central do imperador para
dissuadir possíveis focos de separatismo. A atuação de Caxias na Revolta Farroupilha e Balaiada, por
exemplo, através da repressão militar ou da negociação com os líderes revoltosos, garantiu que aquelas
regiões se mantivessem integradas ao país, não se transformando assim em pequenas repúblicas
independentes.
D) A transferência da Corte Portuguesa para o Brasil em 1808 significou, de fato, a transferência do
governo. Isso era interessante para as elites brasileiras, pois não fazia mais sentido lutar pela
independência de suas províncias uma vez que o Pacto Colonial havia chegado ao fim. Ao contrário, com
a formação de um governo estável no Rio de Janeiro, seus interesses econômicos e políticos estariam
plenamente garantidos.
E) Após a independência de 1822, a figura central do imperador e antigo príncipe regente D. Pedro I
continuava sendo a referência política para todas as elites provinciais. Tais elites já haviam lucrado com a
estabilidade política e administrativa do período 1808-22 e viam, na continuidade do regime monárquico,
as condições ideais para a manutenção de suas atividades econômicas.
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(Fl 3/15 da Solução das questões de história e geografia do Brasil do EI aos CFS 2012-13)
A questão abaixo se encontrava na prova da(s) área(s):
X Combatente/Logística-Técnica e Aviação
X Música

X

Saúde

A Segunda Guerra Mundial (1939-1945) teve efeitos favoráveis à política de industrialização no Brasil.
Nesse período, o fato responsável pelo impulso da indústria brasileira foi o(a)
A) desenvolvimento da indústria automobilística e de bens de consumo.
B) empenho efetivo do Estado na implantação da indústria pesada no Brasil.
C) Política dos Governadores, que estimulou a industrialização de São Paulo e Rio de Janeiro.
D) política de emissão de dinheiro – o Encilhamento – para incentivar o consumo interno.
E) Convênio de Taubaté, que favoreceu o comércio de manufaturados de origem brasileira.
Justificativa da solução da questão (B).
O envolvimento dos países industrializados na Segunda Guerra Mundial fez com que o Brasil procurasse
soluções internas para suprir a demanda de produtos industrializados. Isso estimulou a implantação da
indústria pesada no Brasil, na Era Vargas.
Bibliografia.
KOSHIBA, Luiz, PEREIRA, Denise Manzi Frayze. História do Brasil: no contexto da história ocidental.
Justificativas das alternativas que não respondem a questão.
A) A indústria automobilística e de bens de consumo teve grande desenvolvimento no governo JK.
C) A Política dos Governadores ocorreu no governo Campos Salles e apoiava os grandes produtores
rurais.
D) O Encilhamento foi a política do governo provisório de Deodoro da Fonseca e não está relacionado a
incentivo ao consumo.
E) O Convênio de Taubaté foi implantado tendo em vista a produção de café, e não de manufaturados.
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(Fl 4/15 da Solução das questões de história e geografia do Brasil do EI aos CFS 2012-13)
A questão abaixo se encontrava na prova da(s) área(s):
X Combatente/Logística-Técnica e Aviação
X Música

Saúde

O Tratado de Tordesilhas, celebrado em 1494 entre as Coroas de Portugal e Espanha, pretendeu resolver
as disputas por colônias ultramarinas entre esses dois países, estabelecia que
A) os espanhóis ficariam com todas as terras descobertas até a data de assinatura do Tratado, e as terras
descobertas depois ficariam com os portugueses.
B) os domínios espanhóis e portugueses seriam separados por um meridiano estabelecido a 370
léguas a oeste das ilhas de Cabo Verde.
C) a Igreja Católica, como patrocinadora do Tratado, arrendaria as terras descobertas pelos portugueses e
espanhóis nos quinze anos seguintes.
D) Portugal e Espanha administrariam juntos as terras descobertas, para fazerem frente à ameaça
colonialista da Inglaterra, da Holanda e da França.
E) portugueses e espanhóis seriam tolerantes com os costumes e as religiões dos povos que habitassem as
terras descobertas.
Justificativa da solução da questão (B).
O Tratado de Tordesilhas estabeleceu que as terras situadas a oeste do meridiano situado a 370 léguas a
oeste das ilhas de Cabo Verde pertenceriam à Espanha, e as terras a leste à Portugal.
Bibliografia.
KOSHIBA, Luiz, PEREIRA, Denise Manzi Frayze. História do Brasil: no contexto da história ocidental.
COTRIM, Gilberto. História Global: Brasil e Geral.
Justificativas das alternativas que não respondem a questão.
A) Esta divisão das terras não estava prevista no Tratado.
C) A Igreja católica não iria arrendar as terras descobertas por Portugal e Espanha.
D) Espanha e Portugal não combinaram de administrar juntos as terras descobertas.
E) Portugal e Espanha tinham a intenção de cristianizar as terras descobertas.
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(Fl 5/15 da Solução das questões de história e geografia do Brasil do EI aos CFS 2012-13)
A questão abaixo se encontrava na prova da(s) área(s):
X Combatente/Logística-Técnica e Aviação
Música

Saúde

Em 1798, surgiu na Bahia um movimento rebelde conhecido como Conjuração Baiana ou Revolta dos
Alfaiates, que contou com a participação das camadas sociais mais humildes. Esse movimento
A) pretendia fundar uma universidade e aproveitar as jazidas de ferro da região.
B) contava, no plano político, com elementos adeptos da monarquia constitucional.
C) defendia o estímulo à produção de couro e charque, principais produtos da Bahia.
D) foi o primeiro movimento de rebeldia no Brasil a questionar o Pacto Colonial.
E) defendia a abolição da escravatura e o aumento da remuneração dos soldados.
Justificativa da solução da questão (E).
Estas eram as principais causas da revolta, que contava com muitos escravos em suas fileiras.
Bibliografia.
KOSHIBA, Luiz, PEREIRA, Denise Manzi Frayze. História do Brasil: no contexto da história ocidental.
COTRIM, Gilberto. História Global: Brasil e Geral.
Justificativas das alternativas que não respondem a questão.
A) Estas não eram reivindicações dos revoltosos.
B) A revolta teve caráter caracteristicamente republicano.
C) O couro e o charque não eram os principais produtos da economia baiana.
D) Antes dessa revolta, a Inconfidência Mineira, por exemplo, já havia questionado o Pacto Colonial.
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(Fl 6/15 da Solução das questões de história e geografia do Brasil do EI aos CFS 2012-13)
A questão abaixo se encontrava na prova da(s) área(s):
X Combatente/Logística-Técnica e Aviação
X Música

Saúde

A elevação do Brasil à categoria de Reino Unido a Portugal e Algarves foi uma medida tomada pelo
Regente D. João, com o objetivo
A) de aumentar seu poder pessoal, pois ele passou a dominar um Império que englobava as colônias
espanholas na América.
B) de unificar as Coroas de Portugal e Espanha, que era denominada pelos portugueses de país de
Algarves.
C) de melhorar a defesa do Brasil contra as constantes invasões de franceses e ingleses, que saqueavam as
nossas cidades litorâneas.
D) de obter o reconhecimento da dinastia de Bragança por parte do Congresso de Viena, reunido
na Europa e dirigido pelos países que derrotaram Napoleão.
E) de satisfazer a cobiça das elites brasileiras, que, com essa medida, tiveram acesso às minas de prata de
Potosí, na Bolívia.
Justificativa da solução da questão (D).
O Congresso de Viena não estava disposto a reconhecer uma dinastia que morava numa colônia, por isso
o regente D. João, para não precisar voltar para Portugal, a metrópole, elevou o Brasil à categoria de
Reino Unido a Portugal e Algarves.
Bibliografia.
KOSHIBA, Luiz, PEREIRA, Denise Manzi Frayze. História do Brasil: no contexto da história ocidental.
COTRIM, Gilberto. História Global: Brasil e Geral.
Justificativas das alternativas que não respondem a questão.
A) Com a elevação do Brasil à categoria de Reino Unido, D. João não passou a dominar as colônias
espanholas na América.
B) Portugal e Espanha não foram unificados, e Algarves não era uma denominação da Espanha.
C) Nessa época, franceses e ingleses não invadiam constantemente o Brasil.
E) Com a elevação do Brasil à categoria de Reino Unido, as elites brasileiras não tiveram acesso às minas
de prata de Potosí.
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(Fl 7/15 da Solução das questões de história e geografia do Brasil do EI aos CFS 2012-13)
A questão abaixo se encontrava na prova da(s) área(s):
Combatente/Logística-Técnica e Aviação
Música

X

Saúde

No século XV, o lucrativo comércio das especiarias - artigos de luxo - era praticamente monopolizado
pelas cidades européias de
A) Paris e Flandres.
B) Londres e Hamburgo.
C) Gênova e Veneza.
D) Constantinopla e Berlim.
E) Lisboa e Madri.
Justificativa da solução da questão (C).
Trata-se das cidades italianas que monopolizavam o comércio com o Oriente através do Mar
Mediterrâneo.
Bibliografia.
COTRIM, Gilberto. História Global: Brasil e Geral.
Justificativas das alternativas que não respondem a questão
A) Cidades francesa e flamenca que não participaram do comércio marítimo no século XV;
B) Cidades inglesa e Alemã, que não participaram do comércio marítimo no século XV;
D) Muito embora Constantinopla fizesse a ponte comercial com o Ocidente, a cidade de Berlim não
participava desse comércio;
E) As cidades ibéricas farão o comércio via oceano Atlântico a partir do século XVI.
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(Fl 8/15 da Solução das questões de história e geografia do Brasil do EI aos CFS 2012-13)
A questão abaixo se encontrava na prova da(s) área(s):
Combatente/Logística-Técnica e Aviação
Música

X

Saúde

No ano de 1817, na Província de Pernambuco, deu-se uma revolta contra o governo de D. João VI que
ficou conhecida como
A) Revolução Liberal.
B) Cabanagem.
C) Confederação do Equador.
D) Revolta dos Alfaiates.
E) Revolução Pernambucana.
Bibliografia.
COTRIM, Gilberto. História Global: Brasil e Geral.
Justificativa da solução da questão (E).
Segundo Cotrim, “Revolução Pernambucana (1817): em Pernambuco (...) isso serviu para dar início a
uma revolta contra o governo de D. João VI, que ficou conhecida como Revolução Pernambucana”.
Justificativas das alternativas que não respondem a questão.
A) a Revolução Liberal ocorreu na cidade do Porto em 1820.
B) a Cabanagem ocorreu no Pará em 1835.
C) a Confederação do Equador ocorreu em Pernambuco no ano de 1916.
D) a Revolução dos Alfaiates, também conhecida por Conjuração Baiana, ocorreu em 1798.

www.concursosmilitares.com.br

www.concursosmilitares.com.br

(Fl 9/15 da Solução das questões de história e geografia do Brasil do EI aos CFS 2012-13)
A questão abaixo se encontrava na prova da(s) área(s):
Combatente/Logística-Técnica e Aviação
Música

X

Saúde

A elevação do Brasil à categoria de Reino Unido a Portugal e Algarves, em 1815, está ligada ao(à):
A) desejo de D. João de agradar os ingleses.
B) projeto de implantação do regime monárquico no país.
C) assinatura do Tratado de Fontenebleau com a Espanha.
D) ação das sociedades maçônicas estabelecidas no Rio de Janeiro.
E) necessidade de legitimar a representação de Portugal no Congresso de Viena.
Justificativa da solução da questão (E).
A assertiva remete à necessidade de melhorar a representação de Portugal no Congresso de Viena.
Bibliografia.
COTRIM, Gilberto. História Global: Brasil e Geral.
Justificativas das alternativas que não respondem a questão.
A) A questão remete à reorganização política da Europa após a derrota definitiva de Napoleão Bonaparte,
logo a assertiva está errada.
B) Totalmente improcedente, pois já se tratava de uma monarquia.
C) Esse Tratado foi assinado entre a França e a Espanha com vistas AA invasão de Portugal pelos
franceses em 1807.
D) A ação da maçonaria no Brasil está ligada aos movimentos de independência.
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(Fl 10/15 da Solução das questões de história e geografia do Brasil do EI aos CFS 2012-13)
A questão abaixo se encontrava na prova da(s) área(s):
X Combatente/Logística-Técnica e Aviação
X Música

X

Saúde

Assinale a alternativa que apresenta o Estado brasileiro que concentra as maiores jazidas de minério de
ferro conhecidas e medidas.
A) Minas Gerais
B) Rio Grande do Sul
C) Rio de Janeiro
D) Goiás
E) Pará

ANULADA
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(Fl 11/15 da Solução das questões de história e geografia do Brasil do EI aos CFS 2012-13)
A questão abaixo se encontrava na prova da(s) área(s):
X Combatente/Logística-Técnica e Aviação
Música

Saúde

A população brasileira sempre teve um histórico de grande mobilidade desde a colonização. Cerca de um
terço da população brasileira não reside onde nasceu. Entre as características da mobilidade da população
nacional na década de 90, está a(o)
A) queda do movimento migratório interno em direção ao Sudeste.
B) aumento do crescimento populacional de São Paulo, principal região atratora.
C) redução drástica da corrente migratória em direção à Amazônia.
D) involução dos municípios de médio e pequeno porte que tiveram suas populações atraídas pelas
metrópoles.
E) grande onda migratória de sulistas em direção ao Nordeste.
Justificativa da solução da questão (A).
Os investimentos realizados em outras parcelas do território nacional têm provocado uma migração mais
intraregional, além da perda de atratividade pelo esgotamento que a região Sudeste vem sofrendo.
Bibliografia.
ADAS, Melhem & ADAS, Sérgio. Panorama Geográfico do Brasil.
Justificativas das alternativas que não respondem a questão.
B) São Paulo tem sofrido redução no crescimento populacional, caracterizando involução metropolitana.
C) A Amazônia mantém-se como pólo atrator.
D) Os municípios de médio e pequeno porte são os que mais crescem na atualidade.
E) As maiores ondas migratórias de sulistas ocorrem em direção à região Centro-Oeste e Norte.
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(Fl 12/15 da Solução das questões de história e geografia do Brasil do EI aos CFS 2012-13)
A questão abaixo se encontrava na prova da(s) área(s):
X Combatente/Logística-Técnica e Aviação
Música

Saúde

“Em abril de 2007, durante a Cúpula Energética Sul Americana, foi criado(a) o(a) ___________,
integrado(a) por vários países da América do Sul, tendo o Panamá e o México como observadores.”
(TERRA, Lygia; ARAUJO, Regina; GUIMARÃES, Raul Borges. Conexões: estudos de geografia do
Brasil). O texto refere-se ao(à)
A) Mercosul.
B) Banco da América do Sul.
C) Unasul.
D) Conesul.
E) Alca.
Justificativa da solução da questão (C).
A Unasul foi criada durante a Cúpula Energética Sul Americana com vários objetivos que visam a maior
integração dos países da América do Sul.
Bibliografia.
TERRA, Lígia, GUIMARÃES, Raul Borges e ARAÚJO, Regina. Conexões: estudos de geografia geral e
do Brasil.
Justificativas das alternativas que não respondem a questão.
A) O Mercosul corresponde a uma União Aduaneira entre os 4 países membros e uma Zona de Livre
Comércio com países convidados.
B) O Banco da América do Sul é um dos objetivos da Unasul.
D) O Conesul corresponde a uma área e também uma forma de se caracterizar os países do Sul da
América do Sul.
E) A Alca era um projeto dos EUA que tinham interesse em criar uma Zona de Livre Comércio em toda a
América.
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(Fl 13/15 da Solução das questões de história e geografia do Brasil do EI aos CFS 2012-13)
A questão abaixo se encontrava na prova da(s) área(s):
X Combatente/Logística-Técnica e Aviação
X Música

X

Saúde

No território brasileiro, o clima subtropical é predominante na região
A) Nordeste e trechos de maior altitude da região Norte.
B) Sudeste, além do extremo norte da Serra da Mantiqueira.
C) Sul, além de todo o extremo norte de Minas Gerais.
D) Sul, excluindo toda a parte serrana do Planalto Meridional.
E) Sul, além do extremo sul de São Paulo e Mato Grosso do Sul.
Justificativa da solução da questão (E).
Como o próprio nome indica, “subtropical” se refere a uma região ao sul (sub) do trópico de Capricórnio
e de áreas muito próximas a este.
Bibliografia.
MAGNOLI, Demétrio e ARAÚJO, Regina. Projeto de Ensino de Geografia.
Justificativas das alternativas que não respondem a questão.
A) Refere-se a duas regiões muito afastadas do trópico de Capricórnio e com predominância de climas
quentes.
B) Refere-se ao Sudeste onde existem os climas tropical e tropical de altitude.
C) O norte Minas possui, além do clima tropical, o clima semiárido.
D) O clima subtropical inclui toda a parte serrana do Sul, além do que foi citado na letra “E”.
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(Fl 14/15 da Solução das questões de história e geografia do Brasil do EI aos CFS 2012-13)
A questão abaixo se encontrava na prova da(s) área(s):
X Combatente/Logística-Técnica e Aviação
X Música

X

Saúde

No Nordeste do Brasil, os pólos produtores de grãos, entre eles a soja, associados aos fluxos migratórios
de agricultores do Sul do País, estão concentrados no(a)
A) Zona da Mata Pernambucana.
B) entorno de Petrolina-PE e de Juazeiro-BA.
C) região do Seridó, no Rio Grande do Norte.
D) Oeste baiano, no sul do Maranhão e do Piauí.
E) agreste da Paraíba e de Pernambuco.
Justificativa da solução da questão (D)
“Nas bordas do semi-árido, já no domínio do cerrado, as culturas mecanizadas de soja, milho, arroz e
feijão invadiram o oeste baiano e o sul do Maranhão e do Piauí. O impulso da modernização, associado
aos fluxos migratórios de agricultores do sul do País...”
Bibliografia:
MAGNOLI, Demétrio e ARAÚJO, Regina. Projeto de Ensino de Geografia.
Justificativas das alternativas que não respondem a questão.
A) A Zona da Mata Pernambucana é pólo produtor de cana-de-açúcar e não de grãos.
B) A região de Petrolina e de Juazeiro é pólo de fruticultura e não de grãos.
C) A região do Seridó não é pólo produtor de soja.
E) O agreste da Paraíba e de Pernambuco estruturou-se na base da pequena produção camponesa
alimentar, é área de avanço da pecuária leiteira e corte e não é pólo produtor de grãos.
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(Fl 15/15 da Solução das questões de história e geografia do Brasil do EI aos CFS 2012-13)
A questão abaixo se encontrava na prova da(s) área(s):
X Combatente/Logística-Técnica e Aviação
X Música

X

Saúde

A formação vegetal na qual predominam espécies de palmeiras como a carnaúba, o babaçu e o buriti, e
que é considerada uma zona de transição entre os domínios da Amazônia e o da Caatinga é a(o)
A) Mata dos Cocais.
B) Pantanal.
C) Manguezal.
D) Restinga.
E)Pradaria.
Justificativa da solução da questão (A).
“No Meio-Norte, separando o Domínio Amazônico do Domínio das Caatingas, ocorre uma faixa de
transição na qual o clima varia de subúmido, a oeste , a semi-árido, a leste. (...) A formação vegetal da
Mata dos Cocais, na qual predominam espécies de palmeiras como a carnaúba, o babaçú, o buriti e a
buritirana, marca a paisagem dessa região.”
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Justificativas das alternativas que não respondem a questão.
B) As características apresentadas no enunciado não se aplicam ao Pantanal.
C) As características apresentadas no enunciado não se aplicam à restinga.
D) As características apresentadas no enunciado não se aplicam ao Manguezal.
E) As características apresentadas no enunciado não se aplicam à Pradaria.
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