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EXAME INTELECTUAL AOS CURSOS DE FORMAÇÃO DE 

SARGENTOS 2016-17 

 
01. Com a promulgação da Constituição de 1934, a segunda constituição do 

período republicano brasileiro, inicia-se o período constitucional da Era 
Vargas. São elementos presentes nessa Constituição de 1934, exceto: 
a) Voto secreto. 
b) Voto feminino. 
c) Justiça eleitoral. 
d) Jornada de trabalho não superior a 8 horas. 
e) Eleições diretas para a escolha do próximo presidente da República. 

 
02. Na República Velha, ocorreram vários movimentos contestatórios. Identifique 

aquele que está localizado geograficamente de forma correta: 
a) Revolta da Vacina – Rio de Janeiro. 
b) Revolução Federalista – Paraná. 
c) Canudos – Minas Gerais. 
d) Contestado – Bahia. 
e) Revolta da Armada – Rio Grande do Sul. 

 
03. Após ingressar na II Guerra Mundial em agosto de 1942, o Brasil enviou à 

Europa a Força Expedicionária Brasileira, que integrou o 5o Exército dos 
Estados Unidos, atuando em território: 
a) alemão. 
b) francês. 
c) italiano. 
d) belga. 
e) suíço. 

 
04. Jânio Quadros representou uma reviravolta no sistema político da época, 

sendo eleito presidente da República por um partido de pouca expressão 
nacional. O apoio de um partido tradicional, porém, foi decisivo na obtenção de 
uma diferença de mais de um milhão de votos. Trata-se do partido: 

a) PTB. 
b) UDN. 
c) PSB. 
d) PSD. 
e) PSDB. 

 
05. A primeira constituição do Brasil, de 1824, estabelecia uma organização do 

sistema político em quatro poderes. Além dos poderes Executivo, Legislativo e 
Judiciário, havia o Poder: 

a) Absoluto. 
b) Hierárquico. 
c) Moderador. 
d) Régio. 
e) Patriarcal. 
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06. A Lei de Terras (1850) regulamentou questões relacionadas    à propriedade 

privada da terra e à mão de obra agrícola. Tal legislação atendeu aos 
interesses dos grandes fazendeiros da Região Sudeste, que cultivavam: 

a) cacau. 
b) cana-de-açúcar. 
c) soja. 
d) café. 
e) algodão. 

 
07. Em 1815, o Brasil foi elevado à categoria de Reino Unido a Portugal e Algarves. 

Na prática: 
a) foi a causa da Inconfidência Mineira. 
b) nada significou para o Brasil.  
c) provocou enorme satisfação em Portugal. 
d) o Brasil volta à condição de Colônia. 
e) o Brasil adquiria autonomia administrativa. 

 
08. O setor que possui o maior consumo final de eletricidade no Brasil é: 

a) Agropecuário. 
b) Residencial. 
c) Comercial. 
d) Industrial. 
e) Público. 

 
09. Na faixa leste do Brasil, desde o século XVI, um domínio natural sofreu 

extensiva devastação, provocada por extração de pau- brasil, plantio de cana 
e café, expansão urbana e implantação de eixos de transporte. Atualmente, 
restam apenas 8% desse domínio natural denominado: 
a) Pampas. 
b) Mata Atlântica. 
c) Complexo do Pantanal. 
d) Cerrado. 
e) Floresta Amazônica. 

 
10. Processo de integração física das manchas urbanas de duas ou mais cidades 
que cresceram horizontalmente até os seus limites municipais, podendo ser 
também uma integração funcional com intensos fluxos pendulares diários de 
trabalhadores. Esse processo é denominado: 

a) segregação sócio-espacial. 
b) hierarquia urbana. 
c) gentrificação. 
d) conurbação. 
e) aglomerado subnormal. 
11. A Mata de Araucárias ou Mata dos Pinhais dominava vastas extensões da 

região sul e sudeste do Brasil. São características desse bioma, EXCETO: 
a) ser constituído por floresta pluvial subtropical. 
b) ocorrer originalmente em terrenos de altitudes médias a ele - vadas nos planaltos 
e serras. 
c) sua espécie predominante ser conhecida como pinheiro-do--paraná. 
d) apresentar folhas aciculifoliadas. 
e) ser constituído por vegetação estacional, predominante - mente arbustiva. 
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12. A concessão de áreas florestais para exploração 
econômica por empresas privadas está prevista na(o): 
a) Lei de Gestão de Florestas Nacionais. 
b) Constituição Federal. 
c) Estatuto da Terra. 
d) Plano Amazônia Sustentável. 
e) Projeto Calha Norte. 


