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EXAME INTELECTUAL AOS CURSOS DE FORMAÇÃO DE 

SARGENTOS 2014-15 

 
01. 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. 

 
02. A respeito das expedições marítimas portuguesas enviadas ao Brasil no 

período pré-colonizador, foram chamadas de “expedi - ções 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 

 
03. 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 exporta- ção de erva-mate. 
d) desejo do presidente Solano Lopez em anexar o Uruguai. 
e) apresamento do Navio Marquês de Olinda, que levava o pre- sidente da província 
de São Paulo. 

 
04. 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 movi- mento 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 pro- priedade privada. 

 
05. O Plano Collor e Plano Real, apesar das 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, com- provando a boa 
capacidade brasileira no planejamento pú- blico. 
c) serem políticas estatais de intervenção na regulação da mo - eda nacional. 
d) terem estabelecido controle de preços como o Plano Cruzado. 
e) terem proposto reformas no Ministério de Educação aplican- do a nova Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação. 
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06. A política externa de D. João VI, quando imperador do Brasil, determinou que 

se realizassem ações militares em territórios vizi - nhos 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. 

 
07. 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 ex- tinguir o Estado Novo 
e tornar o país uma democracia. 
d) adesão de Getúlio ao Fascismo, propiciando que ele implan- te no Brasil um regime 
semelhante após 1945. 
e) participação do Brasil na 2ª Guerra Mundial ao lado das de- mocracias, criando 
uma situação interna contraditória, pois o país vivia, até aquele ano, uma ditadura. 

 
08. No tocante as primeiras atividades econômicas desenvolvidas pe- los 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. 

 
09. No final do Século XIV, o único Estado centralizado e livre de guerras, o que 

lhe permitiu ser o pioneiro na expansão ultrama- rina, era o 
a) espanhol. 
b) inglês. 
c) francês. 
d) holandês. 
e) português 

10. 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 
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11. Em relação às bacias hidrográficas no Brasil, assinale a assertiva correta. 
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 volu- me de escoamento 
superficial. 
c) A região hidrográfica do Uruguai é a segunda mais impor- tante 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. 

 
12. Assinale a principal atividade econômica da Campanha Gaúcha: 
a) Pecuária extensiva 
b) Extrativismo vegetal 
c) Mineração 
d) Turismo 
e) Pesca 

 
13. Assinale a alternativa que apresenta as duas grandes rodovias previstas no 

Projeto de Integração Nacional (PIN) do Governo Médici. 
a) Transamazônica e Via Dutra 
b) Cuiabá-Santarém e BR 101 
c) Cuiabá-Santarém e Transamazônica 
d) Transamazônica e BR116 
e) BR101 e BR 040 

 

14. As cactáceas, tais como o xique-xique e o mandacaru , são espécies de 
vegetação brasileira que apresentam folhas de tama- nho 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. 

15. 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 espé - cie 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 

 
16. 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. 

 


