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SOLUÇÃO DAS QUESTÕES DE HISTÓRIA E GEOGRAFIA DO BRASIL
HISTÓRIA DO BRASIL
A questão abaixo se encontra na prova da(s) área(s):
X Combatente/Logística-Técnica/Aviação
Música
Saúde
• Entre os motivos que contribuíram para o pioneirismo português no fenômeno histórico conhecido como
“expansão ultramarina”, é correto afirmar que foi (foram) decisivo (a) (s):
A) o comércio de ouro e escravos na costa da África.
B) a precoce centralização política de Portugal e a ausência de guerras.
C) a luta contra os mouros no Marrocos.
D) a aliança política com o reino da Espanha.
E) as reformas pombalinas.
Solução da questão : alternativa (B).
Conforme KOSHIBA e PEREIRA, a centralização política precoce e a ausência de guerras em Portugal foram
as principais e destacadas vantagens que permitiram a esse reino destinar recursos humanos e materiais na
expansão ultramarina.
Justificativas das alternativas que não respondem à questão.
A) O comércio de ouro e escravos na costa africana não está ligado ao pioneirismo português na expansão
ultramarina, sendo fatos consequentes dessa expansão.
C) A luta contra os mouros no Marrocos (norte da África) não esclarece o pioneirismo português na expansão
ultramarina.
D) Não houve aliança política com a Espanha que a essa época tenha favorecido o pioneirismo português na
expansão ultramarina.
E) As reformas pombalinas são eventos ocorridos no século XVIII, ou seja, posteriores ao da expansão
ultramarina.
Bibliografia: KOSHIBA, Luiz e PEREIRA, Denize Manzi Frayze. História do Brasil: no contexto da história
ocidental. 8ª edição,revista, atualizada e ampliada. São Paulo: Atual, 2003.
A questão abaixo se encontra na prova da(s) área(s):
X Combatente/Logística-Técnica/Aviação
Música
Saúde
• A respeito das expedições marítimas portuguesas enviadas ao Brasil no período pré-colonizador, foram
chamadas de “expedições guarda-costas”, empreendidas entre os anos 1516 a 1520, as missões comandadas
por
A) Gaspar de Lemos.
B) Martin Afonso de Souza.
C) Cristóvão Jacques.
D) Gonçalo Coelho.
E) Tomé de Souza
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Solução da questão : alternativa (C).
Cristóvão Jacques comandou as expedições guarda-costas, realizadas entre os anos 1516 e 1520
Justificativas das alternativas que não respondem à questão.
A) Gaspar de Lemos comandou um dos navios da frota de Pedro Álvares Cabral em 1500.
B) Martin Afonso de Souza comandou a primeira expedição colonizadora do Brasil e fundou a Vila de São
Vicente em 1532.
D) Gonçalo Coelho comandou as primeiras expedições exploratórias, em 1501-1502 e 1503-1504.
E) Tomé de Souza foi o primeiro governador-geral do Brasil, chegando em Salvador em 1549.
Bibliografia: COTRIM, Gilberto. História Global: Brasil e Geral. Volume único. 9ª Edição.São Paulo:
Saraiva, 2008.
A questão abaixo se encontrava na prova da(s) área(s):
X Combatente/Logística-Técnica/Aviação
X Música
X Saúde
• Entre as causas da Guerra da Tríplice Aliança temos a (o):
A) disputa pela livre navegação na Bacia do Prata.
B) controle sobre as exportações de prata e estanho vindos da Bolívia.
C) interesse da Inglaterra em dominar o mercado de exportação de erva-mate.
D) desejo do presidente Solano Lopez em anexar o Uruguai.
E) apresamento do Navio Marquês de Olinda, que levava o presidente da província de São Paulo.
Solução da questão : alternativa (A).
A Guerra do Paraguai (Tríplice Aliança) teve como causas o interesse do Presidente Solano Lopez em obter
uma saída para o mar e obter a liberdade de comércio na Bacia do Prata
Justificativas das alternativas que não respondem à questão.
B) Não havia um comércio significativo de prata na segunda metade do século XIX na região.
C) A erva-mate não era um produto de grande importância para a Inglaterra.
D) Solano Lopez tinha intenções de aliança com o Uruguai e não de incorporação.
E) O Marques de Olinda levava o presidente da província do Mato Grosso quando foi apresado.
Bibliografia: KOSHIBA, Luiz e PEREIRA, Denize Manzi Frayze. História do Brasil: no contexto da história
ocidental. 8ª edição,revista, atualizada e ampliada. São Paulo: Atual, 2003.
A questão abaixo se encontra na prova da(s) área(s):
X Combatente/Logística-Técnica/Aviação
Música
Saúde
• A respeito da Inconfidência Mineira, ocorrida no Brasil Colônia em 1789, pode ser afirmado com
correção que
A) a extinção da escravidão no Brasil era defendida pelo movimento inconfidente.
B) entre os projetos dos inconfidentes estava o fechamento dos engenhos e minas.
C) a coroa portuguesa propôs a anistia de todos os revoltosos e o perdão das dívidas em troca da rendição
incondicional dos inconfidentes.
D) a rebelião foi desencadeada em um contexto marcado pela diminuição da produção aurífera e o aumento da
cobrança de impostos.
E) as lideranças do movimento defendiam a extinção da propriedade privada.
Solução da questão : alternativa (D).
O contexto histórico em que ocorreu a Inconfidência Mineira foi marcado, sobretudo, pela diminuição da
produção aurífera (de ouro) e a crescente cobrança de impostos (o quinto, com a declaração da “derrama”).
Justificativas das alternativas que não respondem à questão.
A) Apesar discutida internamente por alguns poucos integrantes do grupo, o movimento de inconfidência não
teve como proposta o fim da escravidão no Brasil.
B) Não houve propostas no sentido de fechar engenhos e minas.
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C) A coroa portuguesa reprimiu duramente o movimento, não propondo qualquer anistia e perdão de dívidas
em troca da rendição incondicional dos inconfidentes
E) A extinção da propriedade privada não compôs a pauta do movimento inconfidente.
Bibliografia: COTRIM, Gilberto. História Global: Brasil e Geral. Volume único. 9ª Edição. São Paulo:
Saraiva, 2008,
A questão abaixo se encontrava na prova da(s) área(s):
X Combatente/Logística-Técnica/Aviação
Música
Saúde
• O Plano Collor e Plano Real, apesar da diferenças de épocas, possuem em comum o fato de
A) estabelecerem metas de construção de usinas hidrelétricas, postos de extração de petróleo, rodovias e outras
grandes obras públicas.
B) trazerem excelentes resultados econômicos e sociais, comprovando a boa capacidade brasileira no
planejamento público.
C) serem políticas estatais de intervenção na regulação da moeda nacional.
D) terem estabelecido controle de preços como o Plano Cruzado.
E) terem proposto reformas no Ministério de Educação aplicando a nova Lei de Diretrizes e Bases da
Educação.
Solução da questão : alternativa (C).
O Plano Collor e o Plano Real foram medidas de regulaç!ão do valor da moeda, criando novos nomes e
corrigindo valores estabelecendo regras de uso do dinheiro
Justificativas das alternativas que não respondem à questão.
A) Estes dois planos eram de caráter financeiro.
B) O Plano Collor apresentou resultados no início, mas não controlou a inflação e a estagnação econômica.
C) Não estabeleceram controle de preços.
E) Foram planos econômicos e não educacionais.
Bibliografia: KOSHIBA, Luiz e PEREIRA, Denize Manzi Frayze. História do Brasil: no contexto da história
ocidental. 8ª edição,revista, atualizada e ampliada. São Paulo: Atual, 2003.
A questão abaixo se encontrava na prova da(s) área(s):
X Combatente/Logística-Técnica/Aviação
Música
Saúde
• A política externa de D. João VI, quando imperador do Brasil, determinou que se realizassem ações
militares em territórios vizinhos ao Brasil. Esses territórios foram a
A) Guiana Francesa e a França Antártica.
B) Guiana Inglesa e a Província Cisplatina.
C) Guiana Francesa e a Província Cisplatina.
D) Guiana Inglesa e a França Antártica.
E) Guiana Francesa e a Guiana Inglesa.
Solução da questão : alternativa (C).
Justificativas das alternativas que não respondem à questão.
A) A França Antártica refere-se aos eventos do Século XVI.
B) Na Guiana Inglesa , os ingleses eram aliados de D.João VI.
D) Abrange as duas alternativas erradas.
E) Na Guiana Inglesa , os ingleses eram aliados de D.João VI.
Bibliografia: KOSHIBA, Luiz e PEREIRA, Denize Manzi Frayze. História do Brasil: no contexto da história
ocidental. 8ª edição,revista, atualizada e ampliada. São Paulo: Atual, 2003.
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A questão abaixo se encontra na prova da(s) área(s):
X Música
X Saúde
Combatente/Logística-Técnica/Aviação
• Em 1945 chega ao fim o Estado Novo implantado pelo presidente Getúlio Vargas. Entre as causas tivemos
a(s)
A)Revolução de 1945 realizada pelos sindicatos e apoiado pelo Partido Trabalhista Brasileiro daquela época.
B) atuação do movimento estudantil, liderado pela UNE, que assumiu o poder apoiando o partido da União
Democrática Nacional.
C) pressões norte-americanas obrigando Getúlio Vargas a extinguir o Estado Novo e tornar o país uma
democracia.
D) adesão de Getúlio ao Fascismo, propiciando que ele implante no Brasil um regime semelhante após 1945.
E) participação do Brasil na 2ª Guerra Mundial ao lado das democracias, criando uma situação interna
contraditória, pois o país vivia, até aquele ano, uma ditadura.
Solução da questão : alternativa (E).
A participação do Brasil ao lado dos Aliados na Segunda Guerra Mundial produziu uma contradição pelo fato
de o país viver uma ditadura internamente. São os militares que depõe Getúlio.
Justificativas das alternativas que não respondem à questão.
A) O Partido Trabalhista Brasileiro era “queremista”, apoiando sempre Getúlio.
B) Atuação da UNE foi importante para o final do Estado Novo, porém ela não era vinculada a UDN.
C) A pressão norte-americana foi indireta e o governo norte americano tinha boas relações com o Governo de
Getúlio.
D) Getúlio foi simpatizante do fascismo, mas não havia condições de continuidade deste regime.
Bibliografia:. KOSHIBA, Luiz e PEREIRA, Denize Manzi Frayze. História do Brasil: no contexto da história
ocidental. 8ª edição,revista, atualizada e ampliada. São Paulo: Atual, 2003.
A questão abaixo se encontra na prova da(s) área(s):
Combatente/Logística-Técnica/Aviação
X Música
X Saúde
• No tocante as primeiras atividades econômicas desenvolvidas pelos portugueses na colônia do Brasil, entre
os anos 1501 a 1530, é correto afirmar que se destacaram como atividade (s) principal (is)
A) a exploração de ouro e pedras preciosas.
B) a escravização do indígena.
C) a extração das chamadas drogas do sertão e criação de gado.
D) a extração e comercialização do pau-brasil.
E) o cultivo de fumo e do café.
Solução da questão : alternativa (D).
Conforme KOSHIBA e PEREIRA, a extração e comercialização de pau-brasil, pelo sistema de “estanco”, foi a
primeira atividade econômica desenvolvida pelos portugueses na colônia do Brasil entre os anos 1504-1530.
Justificativas das alternativas que não respondem à questão.
A) A exploração de ouro e diamantes no Brasil não está relacionada ao período 1501-1530.
B) Quando da fase inicial da colonização, observando o período 1501-1530, o indígena, por meio do escambo,
contribuía com os exploradores portugueses ou de outros reinos, não sendo identificada a escravização dos
mesmos como política de Portugal.
C) A extração de drogas de sertão e a criação de gado não está relacionada ao período 1501-1530.
E) O cultivo de fumo e de café são atividades econômicas não relacionadas ao período 1501-1530.
Bibliografia: KOSHIBA, Luiz e PEREIRA, Denize Manzi Frayze. História do Brasil: no contexto da história
ocidental. 8ª edição,revista, atualizada e ampliada. São Paulo: Atual, 2003.
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A questão abaixo se encontra na prova da(s) área(s):
Combatente/Logística-Técnica/Aviação
X Música
X Saúde
• No final do Século XIV, o único Estado centralizado e livre de guerras, o que lhe permitiu ser o pioneiro
na expansão ultramarina, era o
A) espanhol.
B) inglês.
C) francês.
D) holandês.
E) português
Solução da questão : alternativa (E).
Justificativas das alternativas que não respondem à questão.
A) O espanhol ainda combatia os Mouros.
B) O inglês estava em guerra com a França.
C) O francês estava em guerra com a Inglaterra.
D) O holandês não era independente.
Bibliografia: KOSHIBA, Luiz e PEREIRA, Denize Manzi Frayze. História do Brasil: no contexto da história
ocidental. 8ª edição,revista, atualizada e ampliada. São Paulo: Atual, 2003.
GEOGRAFIA DO BRASIL
A questão abaixo se encontrava na prova da(s) área(s):
X Combatente/Logística-Técnica/Aviação
Música
Saúde
• A classificação do relevo brasileiro em grandes unidades, ou compartimentos, é uma síntese dos processos
de construção e modelagem da superfície terrestre e das formas resultantes. Esta classificação distingue três
tipos de compartimentos, que são:
A) Planaltos, Planícies e Dobramentos Modernos
B) Escudos Cristalinos, Bacias Sedimentares e Dobramentos Modernos
C) Planaltos, Planícies e Depressões
D) Plataforma Continental, Talude Continental e Fossa Abissal
E) Chapadas, Depressões e Bacias Sedimentares
Solução da questão : alternativa (C).
Planaltos, Planícies e depressões são formas ou compartimentos do relevo que são modelados sobre o
embasamento geológico do território brasileiro.
Justificativas das alternativas que não respondem à questão.
A) Os dobramentos modernos fazem parte da estrutura geológica do planeta.
B) Os dobramentos modernos, escudos cristalinos e as bacias sedimentares fazem parte da estrutura geológica
do planeta e não das formas de relevo.
D) A plataforma continental, o talude continental e a fossa abissal são estruturas do relevo submarinho.
E) As bacias sedimentares fazem parte da estrutura geológica do planeta e não das formas de relevo.
Bibliografia: MAGNOLI, Demétrio e ARAÚJO, Regina. Projeto de Ensino de Geografia. São Paulo:
Moderna, 2005.
A questão abaixo se encontrava na prova da(s) área(s):
X Combatente/Logística-Técnica/Aviação
Música
• Em relação às bacias hidrográficas no Brasil, assinale a assertiva correta.

Saúde
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A) A região hidrográfica do Paraná é a bacia hidrográfica com maior capacidade instalada de geração de
energia hidrelétrica.
B) A região hidrográfica do São Francisco é a terceira em volume de escoamento superficial.
C) A região hidrográfica do Uruguai é a segunda mais importante da Região Nordeste.
D) Na região hidrográfica do Atlântico leste, situa-se o Aquífero Guarani.
E) A região hidrográfica do Parnaíba é formada por córregos que nascem nas vertentes da Serra do Mar.
Solução da questão : alternativa (A).
A região hidrográfica do Paraná possui a maior capacidade instalada de geração de energia do Brasil,
aproximadamente 59% do total.

Justificativas das alternativas que não respondem à questão.
B) A região hidrográfica do São Francisco é a terceira em volume de escoamento superficial: A região
hidrográfica do São Francisco é a quarta em volume de escoamento superficial.
C) A região hidrográfica do Uruguai é a segunda mais importante da Região Nordeste: A região hidrográfica do
Parnaíba é a segunda mais importante da Região Nordeste. A região hidrográfica do Uruguai não faz parte da
região nordeste, mas sim da região sul.
D) Na região hidrográfica do Atlântico leste situa-se o Aquífero Guarani: O Aquífero Guarani está localizado na
região hidrográfica do Paraná.
E) A região hidrográfica do Parnaíba é formada por córregos que nascem nas vertentes da Serra do Mar: A
região hidrográfica do Atlântico Leste é formada por córregos que nascem na Serra do Mar.
Bibliografia: TERRA, Lígia, Guimarães, Raul Borges e ARAÚJO, Regina. Conexões: estudos de geografia do
Brasil. 1ª edição. Moderna, 2009.
A questão abaixo se encontrava na prova da(s) área(s):
X Combatente/Logística-Técnica/Aviação
X Música
• Assinale a principal atividade econômica da Campanha Gaúcha:
A) Pecuária extensiva
B) Extrativismo vegetal
C) Mineração
D) Turismo
E) Pesca

X

Saúde

Solução da questão : alternativa (A).
A pecuária extensiva é a atividade econômica mais tradicional da região. A ocorrência de extensas áreas de
pastagens naturais contribuiu para o desenvolvimento da pecuária extensiva de corte na região da Campanha
Gaúcha.
Justificativas das alternativas que não respondem à questão.
B) Extrativismo vegetal: O extrativismo vegetal não é a principal atividade econômica da região.
C) Mineração: A mineração não é a principal atividade econômica da região
D) Turismo: O turismo não é a principal atividade econômica da região
E) Pesca: A pesca não é a principal atividade econômica da região
Bibliografia: MAGNOLI, Demétrio e ARAÚJO, Regina. Projeto de Ensino de Geografia. São Paulo: Moderna,
2005.
A questão abaixo se encontrava na prova da(s) área(s):
X Combatente/Logística-Técnica/Aviação
X Música
X Saúde
• Assinale a alternativa que apresenta as duas grandes rodovias previstas no Projeto de Integração Nacional
(PIN) do Governo Médici.
A) Transamazônica e Via Dutra
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B) Cuiabá-Santarém e BR 101
C) Cuiabá-Santarém e Transamazônica
D) Transamazônica e BR116
E) BR101 e BR 040
Solução da questão : alternativa (C).
A construção das rodovias Transamazônica e da Cuiabá-Santarém fazia parte da estratégia geoeconômica do
Governo Médici.
Justificativas das alternativas que não respondem à questão.
A) Transamazônica e Via Dutra: A Via Dutra não fazia parte do PIN.
B) Cuiabá-Santarém e BR 101: A BR 101 não fazia parte do PIN.
D) Transamazônica e BR116: A BR116 não fazia parte do PIN.
E) BR101 e BR 040: A BR 101 e a BR 040 não faziam parte do PIN.
A questão abaixo se encontrava na prova da(s) área(s):
X Combatente/Logística-Técnica/Aviação
Música
Saúde
• As cactáceas, tais como o xique-xique e o mandacaru , são espécies de vegetação brasileira que apresentam
folhas de tamanho reduzido para minimizar a perda de água pela transpiração. Tais espécies podem ser
encontradas na/no (s)
A) Mata Atlântica.
B) Manguezais.
C) Mata dos Cocais.
D) Araucária.
E) Caatinga.

Solução da questão : alternativa (E).
O xique-xique e o mandacaru são espécies encontradas na Caatinga brasileira.
Justificativas das alternativas que não respondem
A) Na Mata Atlântica as espécies são latifoliadas com o objetivo de aumentar a superfície de evapotranspiração.
B) O Manguezais representam uma formação litorânea que se estende em uma faixa de largura variável ao
longo de toda a orla costeira do Brasil. São espécies de vegetais halófilos que vivem em ambientes salinos e
úmidos.
C) Na Mata de Cocais predominam as espécies de palmeiras como a carnaúba, o babaçu, o buriti a buritirana.
D) A Araucária é uma espécie de conífera tipicamente sul-americana.
Bibliografia: MAGNOLI, Demétrio e ARAÚJO, Regina. Projeto de Ensino de Geografia. São Paulo: Moderna,
2005.
A questão abaixo se encontrava na prova da(s) área(s):
X Combatente/Logística-Técnica/Aviação
Música
Saúde
• Considerando a rede urbana brasileira, qual dos municípios relacionados abaixo exerce o papel de centro
regional

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

X

Saúde
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• A carnaúba é uma árvore (palmeira) esguia, que se apresenta em formações espaçadas e atinge até 20
metros de altura. Indique a alternativa que apresenta três estados brasileiros onde esta espécie pode ser
encontrada.
A) Piauí, Ceará e Rio Grande do Norte
B) Rio de Janeiro, São Paulo e Paraná
C) Rio Grande do Sul, São Paulo e Santa Catarina
D) São Paulo, Espírito Santo e Rio de Janeiro
E) Rio de Janeiro, Santa Catarina e São Paulo
Solução da questão : alternativa (A).
A formação vegetal da Mata dos Cocais, na qual predominam espécies de palmeiras como a carnaúba, está
presente principalmente nos estados do Piauí, Ceará e Rio Grande do Norte.
Justificativas das alternativas que não respondem
B) Rio de Janeiro, São Paulo e Paraná: A carnaúba não está presente nesses estados.
C) Rio Grande do Sul, São Paulo e Santa Catarina: A carnaúba não está presente nesses estados.
D) São Paulo, Espírito Santo e Rio de Janeiro: A carnaúba não está presente nesses estados.
E) Rio de Janeiro, Santa Catarina e São Paulo: A carnaúba não está presente nesses estados.
Bibliografia: MAGNOLI, Demétrio e ARAÚJO, Regina. Projeto de Ensino de Geografia. São Paulo: Moderna,
2005.
A questão abaixo se encontrava na prova da(s) área(s):
X Música
X Saúde
Combatente/Logística-Técnica/Aviação
• A vegetação brasileira, com espécie de conífera tipicamente sul-americana, é encontrada na(o)
A) Mata Atlântica.
B) Manguezais.
C) Mata dos Cocais.
D) Araucária.
E) Cerrado.
Solução da questão : alternativa (D).
As coníferas sul-americanas são características da mata de Araucária brasileira.
Justificativas das alternativas que não respondem.
A) Estrato arbóreo superior chega até 35 metros de altura, cobertura contínua e nos sub-bosques de árvores
menores, que abrigam em seus galhos as mais diversas espécies de epífitas, além de bambus, palmeiras e
samambaias gigantes.
B) Formação litorânea estende-se em uma faixa de largura variável ao longo de toda a orla costeira do Brasil.
C) Predominam as espécies de palmeiras como a carnaúba,o babaçu, o buriti a buritirana.
E) O estrato de árvores e arbustos coexiste com a da vegetação rasteira formada essencialmente por gramíneas.
Bibliografia: MAGNOLI, Demétrio e ARAÚJO, Regina. Projeto de Ensino de Geografia. São Paulo: Moderna,
2005.
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