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01. Portugal foi o primeiro país a empreender as grandes navega- ções, no Século 
XV. Assinale a única alternativa em que todas as informações são fatores que 
contribuíram para o pioneirismo português neste campo. 
a) A escola de Sagres e nobreza forte e autônoma 
b) Mercantilismo e intensa utilização da Rota da Seda 
c) Centralização administrativa e ausência de guerras 
d) Fortalecimento do feudalismo e posição geográfica favorá - vel 
e) Guerra contra a Espanha e a tomada de Constantinopla 

 
02. A campanha conhecida como “Diretas Já” ocorreu durante o go - verno do 
presidente: 
a) Figueiredo  
b) Itamar Franco 
c) Lula  
d) Sarney 
e) Collor 

 
03. Acerca do envolvimento do Brasil na Segunda Guerra Mundial, está correto a 
afirmação: 

a) o torpedeamento e afundamentos de navios brasileiros por submarinos alemães 
provocou uma grande mobilização da opinião pública a favor da entrada do País na 
guerra 
b) o ideal de combater regimes totalitários e expandir a democra- cia, a exemplo do 
regime político brasileiro em voga na época 
c) o Brasil não permitiu que militares norte-americanos utilizas - sem bases militares 
instaladas no Nordeste brasileiro 
d) as afinidades do governo Vargas com os regimes fascistas e a pressão de membros 
do governo simpatizantes a esses regi- mes (como o Ministro da Justiça Francisco 
Campos) levaram o País a apoiar as potências do Eixo 
e) o interesse brasileiro em conseguir financiamento alemão para a construção da 
Usina Siderúrgica de Volta Redonda esteve entre os principais fatores que levaram o 
País a entrar no conflito 

 
04. Todas as alternativas abaixo referem-se à consolidação da inde - pendência 

brasileira, exceto: 
a) os ingleses exigiram uma porcentagem obtida sobre o lucro do tráfico negreiro para 
reconhecer a independência brasileira 
b) o governo português reconheceu a independência brasileira somente após o 
pagamento de dois milhões de libras esterli- nas pela ex-colônia 
c) os países latino-americanos recém formados, ao contrário de Brasil, adotaram a 
forma de governo republicana, o que veio a influenciar na resistência do reconhecimento 
da inde- pendência brasileira 
d) o México foi o primeiro país latino-americano a reconhecer a emancipação 
brasileira 
e) o primeiro país a reconhecer a independência brasileira foi os Estados Unidos, pois 
era contrário ao colonialismo e possuía interesses econômicos 
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05. A indústria automobilística brasileira foi o produto de 
maior êxito e visibilidade de uma política nacional-desenvolvimentista (Plano de 
Metas). Aliando habilidade a dinamismo empreendedor, essa indústria foi 
implantada no governo de: 

a) João Goulart 
b) Juscelino Kubitscheck 
c) Getúlio Vargas 
d) Eurico Dutra 
e) Jânio Quadros 

 
06. Um dos fatores que contribuiu para a abdicação de D. Pedro I em Abril de 1831: 
a) a promulgação do Ato Adicional 
b) o conflito entre brasileiros e portugueses no Rio de Janeiro, chamado “Noite das 
Garrafadas” 
c) a independência da Colônia Brasileira 
d) a criação da Assembléia Constituinte a 
qual retirava o poder  
das mãos do lusitano Pedro I 
e) o Poder Moderador, exclusivo do Período Regencial 

 
07. O IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) é composto por: 

a) educação, habitação e longevidade 
b) longevidade, educação e renda 
c) saneamento básico, renda e educação 
d) longevidade, habitação e renda 
e) renda, alimentação e habitação 

 
08. A maior parte da linha de fronteira terrestre do território brasi - leiro foi 

delimitada durante o período _. 
a) Imperial 
b) Pré-colonial 
c) Colonial 
d) do Estado Novo 
e) Pós Segunda Guerra Mundial 

 
09. No Brasil, algumas áreas apresentam processo de desertificação ou possuem 

risco para que ele ocorra, e isso provavelmente se dá em função do manejo 
inadequado dos solos. 

Assinale a única opção que contém uma região que apresenta, com destaque, algumas 
dessas áreas. 

a) Planalto Ocidental paulista, em área de floresta tropical 
b) No Mato Grosso e no Mato Grosso do Sul, no Pantanal 
c) Zona da Mata mineira, no domínio dos mares de morros 
d) Sertão nordestino, em áreas de Caatinga 
e) Zona da Mata nordestina, em área de vegetação litorânea 
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10. A cobertura vegetal predominante do domínio é subdi- 
vidida em: mata de terra firme, mata de várzea e mata de igapó. Assinale a única 
alternativa que completa corretamente a lacuna acima. 

a) da Caatinga 
b) das Araucárias 
c) dos Mares de Morros 
d) da Amazônia 
e) do Cerrado 

 
11. Quanto à forma do Estado brasileiro, é correto afirmar: 

a) segundo a Constituição de 1824 e de 1891, o Brasil era um Estado federal 
b) segundo a Constituição de 1824, o Brasil passou a ser um Estado federal 
c) segundo a Constituição de 1891, o Brasil passou a ser um Estado unitário 

             d) segundo a Constituição de 1934, o Brasil passou a ser um 
Estado unitário 
e) segundo a Constituição de 1891, o Brasil passou a ser um Estado federal 

 
12. O sistema Aquífero Guarani é o maior reservatório de água sub- terrânea do 

mundo. Sobre esse assunto é correto afirmar que: 
a) sua importância geoeconômica tem gerado conflitos pelo seu controle, como a 

Guerra do Paraguai 
b) por possuir a maior parte desse reservatório, o Brasil tem hegemonia política e 

econômica diante dos demais países da América Latina 
c) no Brasil está localizado na região de maior dinâmica econô- mica e concentração 

populacional 
d) por ser subterrâneo está isento de contaminação 
e) ocupa trechos do Brasil, da Argentina, Paraguai, do Uruguai e da Bolívia 
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