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EXAME INTELECTUAL AOS CURSOS DE FORMAÇÃO DE 

SARGENTOS 2017-18 

 
01. Analisando a dinâmica relativa aos climas que atuam no Brasil, percebe-se que 

em toda a região Sul ocorre o clima: 
a) tropical semiárido. 
b) subtropical úmido. 
c) litorâneo úmido. 
d) equatorial úmido. 
e) tropical. 

 
02. Os ventos alísios são correntes de ar que sopram constantemente das 

proximidades dos trópicos para o Equador. Em razão do movimento da Terra, 
os ventos, que se deslocam em linha reta, sofrem um desvio aparente na sua 
trajetória, chamado: 
a) Efeito de Coriolis. 
b) Massa de ar. 
c) El Nino. 
d) La Nina. 
e) Doldrums. 

 
03. A sub-região nordestina que se estende do Rio Grande do Norte até o sul da 

Bahia, localizada entre o litoral úmido e o semiárido é chamada de: 
a) Sertão. 
b) Zona da Mata. 
c) Agreste. 
d) Meio Norte. 
e) Recôncavo Baiano. 

 
04. Um programa conjunto dos governos de 12 países da América do Sul que visa 

promover a integração física entre eles, por meio da modernização da 
infraestrutura de transporte, energia e telecomunicações, ampliando a área de 
atuação do Mercosul, é conhecido pela sigla: 

a) IIRSA. 
b) ALCA. 
c) OTAN. 
d) IBGE. 
e) ALADI. 

 
05. A segunda maior região hidrográfica brasileira em termos de vazão, que 

apresenta a maior ilha fluvial do mundo – Ilha do Bananal – e a usina 
hidrelétrica de Tucuruí, é a região hidrográfica do: 

a) Paraná. 
b) Amazonas. 
c) São Francisco. 
d) Tocantins-Araguaia. 
e) Atlântico Sul. 
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06. A região brasileira, que desde o final da década de 1960, 
tornou- se a segunda mais urbana do país é a: 

a) Região Sudeste. 
b) Região Sul. 
c) Região Centro-Oeste. 
d) Região Nordeste 
e) Região Norte 

 
07. A Revolta dos Malês foi um movimento de escravos africanos, muitos dos 

quais eram muçulmanos, ocorrido em 1835 na seguinte província: 
a) Maranhão. 
b) Grão-Pará. 
c) Bahia. 
d) Pernambuco. 
e) Minas Gerais. 

 
08. O Primeiro Governo Geral do Brasil foi instalado em: 

a) São Luís. 
b) Fortaleza. 
c) Olinda. 
d) Salvador. 
e) Rio de Janeiro. 

 
09. O item da pauta de exportação brasileira do Segundo Reinado que foi 

considerado um importante fator de modernização da economia foi: 
a) O Tabaco. 
b) O Café. 
c) A Cana de Açúcar. 
d) A Soja. 
e) O Trigo. 

10. A Política de emissão de dinheiro em grande quantidade, que causou uma 
desenfreada especulação na Bolsa de Valores, durante o governo do marechal 
Deodoro da Fonseca, ficou conhecida como: 

a) Encilhamento. 
b) Crise de 1929. 
c) Crise Contestada. 
d) Queda do Banco do Brasil. 
e) Queda do Marechal de Ferro. 

 
11. A eleição indireta de Getúlio Vargas para a presidência nacional, na qual foi eleito 
para um mandato de quatro anos, ocorreu no ano de: 
a) 1930. b) 1934. c) 1937. d)    1946. e) 1950. 

 
12. Qual importante medida administrativa foi tomada em 1834, realizada a partir da 
modificação na constituição brasileira? 

a) A Abertura dos Portos às nações amigas. 
b) A cidade do Rio de Janeiro tornou-se município neutro. 
c) A assinatura das Tarifas Alves Branco. 
d) A aprovação da Lei de Terras. 
e) Assinatura do Tratado de Comércio e Navegação com a Inglaterra. 


