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01. Entre outros fatores que concorreram para o fim da República Velha, pode 
destacar-se o (a): 
a) Política sucessória e a crise econômica de 1929. 
b) Revolução constitucional de 1932. 
c) Política econômica do “Encilhamento” 
d) Participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. 
e) Apoio do movimento tenentista para oligarquia paulista PRP. 

 
02. Logo que começou a governar, D. Pedro I enfrentou muitas di- ficuldades para 

consolidar a independência e manter a ordem política do País. No Nordeste, a 
reação liderada pela província de Pernambuco foi denominada de: 
a) A jornada das Cacetadas 
b) Confederação do Equador 
c) Federação do Norte 
d) Noite das Garrafadas 
e) Grupo dos Restauradores 

 
03. A História do Brasil é pontuada por inúmeros conflitos e dispu- tas, ao longo 

de mais de 500 anos. Sob este aspecto, é correto afirmar que a: 
a) Guerra dos mascates eclodiu entre os comerciantes portu - gueses e brasileiros 
ligados à cana-de-açúcar na região de São Paulo no início do século XVIII. 
b) Revolta do contestado após os bandeirantes paulistas aos índios das reduções 
jesuísticas na região Sul. 
c) Guerra da Tríplice Aliança ocorreu entre a Argentina, o Brasil e o Paraguai contra o 
Uruguai. 
d) Guerra dos Emboabas aconteceu entre os habitantes de Olinda e Recife no início 
do século XVIII. 
e) Revolta de Felipe dos Santos foi causada, entre outros moti - vos, pelos altos 
impostos cobrados pelo Governo Português. 

 
04. Durante o período pré-colonial (1500 – 1530), a exploração do pau-brasil se fazia 

pelo sistema de escambo. O escambo envolvia o (a): 
a) trabalho forçado dos indígenas. 
b) execução pelo sistema de arrendamento. 
c) exploração como monopólio real. 
d) troca da tarefa executada por mercadorias de baixo custo. 
e) operação feita por contabandistas. 

 
05. Sobre a vinda da famíla Real Portuguesa para o Brasil em 1808, podemos 

afirmar que: 
a) D. João VI transformou a cidade de Salvador na nova capital do Império 

Português. 
b) contou com o auxílio da marinha francesa, que protegeu a esquadra portuguesa 

contra os ingleses. 
c) o apoio inglês foi retribuído através do decreto de Abertura dos Portos às 

Nações Amigas. 
d) a população portuguesa apoiou a saída de seus governantes ameaçados de 

captura pelas tropas francesas. 
e) a marinha inglesa perseguiu os navios portugueses até o li - toral brasileiro. 
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06. As vias de transportes são assenciais para o bom 
desenvolvimen- to econômico de um país. Sobre o tema é correto afirmar que 
no Brasil: 
a) a navegação de cabotagem é muito utilizada no transporte de carga e passageiros 

devido ao excelente aparelhamento dos portos brasileiros. 
b) o transporte ferroviário tem aumentado consideravelmente, com construções de 

ferrovias em todos os estados da Federação. 
c) há fortes deficiências na navegação fluvial, graças ao regime intermitente dos 

principais rios brasileiros, o alto custo da compra das aeronaves e as condições precárias 
de nossos grandes aeroportos inviabilizam o transporte aéreo. 

d) predominam as rodovias, que são responsáveis pela maior parte do transporte de 
mercadorias e passageiros. 

 
07. As fronteiras nacionais estendem-se por mais de 23.000 quilô - metros. Sobre 

essas pode-se dizer que: 
a) fazem limite com 12 países sul-americanos. 
b) a porção marítima representa menos de 5.000 km. 
c) as fronteiras terrestres representam mais de 12.000 km. 
d) foram consolidadas no período colonial. 
e) correspondem, na sua totalidade, a acidentes naturais. 

 
08. A tabela abaixo, mostra dados populacionais de alguns Estados brasileiros. 

 

Estado 

São Paulo 

População absoluta 

37.032.403 

Densidade geográfica (hab/km2) 

149.22 

 

Estado 

Minas Gerais 

População absoluta 

17.991.494 

Densidade geográfica (hab/km2) 

30.5 

 

Estado 

Rio de Janeiro 

População absoluta 

14.391.282 

Densidade geográfica (hab/km2) 

328.6 
Fonte: IBGE. Censo Demográfico 2000 

 
De acordo com a tabela, é correto afirmar que dos Estados que aparecem listados acima 

a) São Paulo é o mais povoado. 
b) Minas Gerais é o mais populoso e menos povoado. 
c) São Paulo é o mais populoso e povoado. 
d) Minas Gerais é o menos populoso. 
e) Rio de Janeiro é o mais povoado. 
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09. O Brasil possui 4 (quatro) fusos horários. No primeiro fuso se en- contram as 

ilhas oceânicas. O quarto fuso enquadra o extremo oeste do Pais. Considere a 
seguinte hipótese: um avião decola de Rio Branco – AC às 8 h (hora local) com destino 
à Brasília – DF. Supondo que o vôo tenha a duração de 3 h e 30 min, o horário (de 
Brasília) exato do pouso naquela cidade será: 

 
a) 15:30 h 
b)  09:30 h 
c) 13:30 h 
d) 11:30 h 
e) 17:30 h 

 
10.O tratado de assunção formalizou em 1991 o Mercosul, sobre o qual se pode 
dizer que: 

a) visa tão somente derrubar barreiras alfandegárias entre os países membros, sem 
maiores pretensões em relação a for- mação de um mercado comum regional. 

b) possui países com grande vocação para o comércio regional, dentre os quais o 
Chile se destaca como maior parceiro co- mercial do Brasil. 

c) os países componentes se comprometeram com a manuten- ção de seus regimes 
democráticos. 

d) após a sua entrada em vigor, a Argentina passa a ser em relação ao comércio 
mundial, o maior parceiro comercial do Brasil. 

e) constitui uma união aduaneira plena, da qual fazem parte Brasil e Argentina, além 
de outros quatro países da América do Sul. 
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