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EXAME INTELECTUAL AOS CURSOS DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS 2011-12
SOLUÇÃO DAS QUESTÕES DE HISTÓRIA E GEOGRAFIA DO BRASIL
Questão 1 (EXCETO ÁREA MÚSICA)
O Tratado de Methuen, assinado em 1703, por portugueses e ingleses,
a) incrementou a industrialização em Portugal e no Brasil.
b) abriu um importante canal para a transferência da riqueza produzida no Brasil para a
Inglaterra.
c) criou foro especial para julgar cidadãos britânicos que viviam no Brasil.
d) trouxe vantagens para Portugal nas relações comerciais bilaterais com a Inglaterra.
e) favoreceu o desenvolvimento da indústria luso-brasileira.
Bibliografia: KOSHIBA, Luiz, PEREIRA, Denise Manzi Frayze. História do Brasil: no contexto da
história ocidental. Ensino Médio. 8ª edição, revista, atualizada e ampliada. São Paulo: Atual, 2003. Pag
163.
Solução da questão (B)
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Questão 2 (TODAS AS ÁREAS)
As batalhas dos Guararapes (1648 e 1649) marcaram a vitória da Insurreição Pernambucana, que levou à
expulsão do território brasileiro os invasores
a) ingleses

b) franceses

c) holandeses

d) portugueses

e) espanhóis

Bibliografia: COTRIM, Gilberto. História Global: Brasil e Geral – Volume Único. 9ª edição. São Paulo:
Saraiva, 2008. Pag 260.
Solução da questão (C)
A Insurreição Pernambucana surgiu para expulsar os holandeses que invadiram a região.
Justificativas das alternativas que não respondem a questão
As batalhas dos Guararapes foram travadas durante a Insurreição Pernambucana com vitória dos lusobrasileiros contra os holandeses.
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Questão 3 (TODAS AS ÁREAS)
No contexto da expansão marítima, que levou os europeus a encontrar a América, Portugal destacou-se
como pioneiro das grandes navegações do século XV. Entre os muitos fatores que contribuíram para o
pioneirismo português, destacam-se:
a) a associação Estado/Igreja e a centralização do poder.
b) a política mercantilista e a expulsão dos mouros da península Ibérica.
c) a centralização administrativa e a posição geográfica.
d) a ausência de guerras e a ascensão da nobreza fundiária.
e) a industrialização e a centralização do poder.
Bibliografia: COTRIM, Gilberto. História Global: Brasil e Geral – Volume Único. 9ª edição. São Paulo:
Saraiva, 2008. Pag 192.
Solução da questão (C)
A centralização administrativa de Portugal permitiu que a monarquia governasse em sintonia com os
projetos burgueses. No mesmo sentido, a posição geográfica na porção ocidental da península Ibérica,
facilitou a expansão portuguesa.
Justificativas das alternativas que não respondem a questão
a) Embora a igreja participasse da expansão, não influenciou no pioneirismo português.
b) A expulsão dos mouros não influenciou no pioneirismo português.
d) Ascensão da nobreza fundiária não influenciou no pioneirismo português.
e) A industrialização não influenciou no pioneirismo português.
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Questão 4 (TODAS AS ÁREAS)
Durante o governo de Marechal Deodoro da Fonseca, seu ministro da fazenda, Rui Barbosa, adotou uma
série de medidas econômicas que ficou conhecida como “encilhamento”. Essa política econômica estatal
estava baseada em duas ações:
a) a abolição da escravatura e a abertura dos portos.
b) a emissão de papel moeda e a expansão do crédito.
c) o incentivo à imigração e o financiamento de casas próprias.
d) a especulação financeira e a criação de empresas fantasmas.
e) um programa de privatizações e a criação de um imposto único.
Bibliografia: KOSHIBA, Luiz, PEREIRA, Denise Manzi Frayze. História do Brasil: no contexto da
história ocidental. Ensino Médio. 8ª edição, revista, atualizada e ampliada. São Paulo: Atual, 2003. Pag
378 e 379.
Solução da questão (B)
A política econômica de Rui Barbosa visava reforçar e ampliar os setores produtivos, por isso a estratégia
de expansão do crédito. Com a recente libertação dos escravos e com os incentivos à imigração européia,
surgiu a necessidade de se ampliar a quantidade de dinheiro em circulação, pois esses grupos precisavam
receber pelo seu trabalho, daí a política de emissão de papel moeda.
Justificativas das alternativas que não respondem a questão
a) a abolição da escravatura aconteceu na década anterior e a abertura dos portos no início do século XIX.
c) houve de fato incentivo à imigração, mas não como política de Rui Barbosa; e não houve neste período
nenhuma política de financiamento de casas próprias.
d) descreve as consequências da política do encilhamento, não as ações que a caracterizaram.
e) um programa de privatizações só aparece no Brasil durante o governo FHC; e a criação de um imposto
único nunca foi cogitada seriamente.
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Questão 5 (TODAS AS ÁREAS)
Em 1845, a Inglaterra aprovou o Bill Aberdeen. Com relação a esse ato é correto afirmar:
a) concedia à Inglaterra o direito de monopolizar o tráfico negreiro par o Brasil.
b) determinava a substituição da mão-de-obra escrava pela mão-de-obra livre.
c) era declarado legal o aprisionamento de qualquer navio negreiro, bem como o julgamento dos
traficantes pela marinha inglesa.
d) elevava violentamente as taxas alfandegárias sobre os produtos brasileiros.
e) visava à eliminação da concorrência que a agricultura escravista brasileira representava.
Bibliografia: KOSHIBA, Luiz, PEREIRA, Denise Manzi Frayze. História do Brasil: no contexto da
história ocidental. Ensino Médio. 8ª edição, revista, atualizada e ampliada. São Paulo: Atual, 2003. Pag
279 e 280.
Solução da questão (C)
A Alternativa C está correta porque diante de tantas promessas não cumpridas, e principalmente em
represália à tarifa Alves Branco (1844), que elevou as taxas alfandegárias no Brasil, os ingleses
instituíram o Bill Aberdeen, decreto através do qual a Inglaterra se outorgava o direito de aprisionar
qualquer navio negreiro, independentemente de sua bandeira, e julgar os traficantes.
Justificativas das alternativas que não respondem a questão
Em 1850, o Brasil cedeu às pressões inglesas e promulgou a Lei Euzébio de Queirós, extinguindo
definitivamente o tráfico. Essa medida, porém, além de não diminuir o comércio de escravos negros,
aumentou sensivelmente seu preço. A partir de então, as soluções para a falta de mão-de-obra na lavoura
cafeeira apoiaram-se no incentivo à imigração.
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Questão 6 (EXCETO ÁREA MÚSICA)
A decretação da cobrança da Tarifa Alves Branco(1844) levou o governo Imperial a:
a) falência do Banco do Brasil.
b) um aumento da tributação sobre as importações
c) proibir o tráfico de escravos
d) decretar o fim do Tratado de Methuen.
e) incentivar as importações de produtos.
Bibliografia: COTRIM, Gilberto. História Global: Brasil e Geral – Volume Único. 9ª edição. São Paulo:
Saraiva, 2008. Pag 444 e 445.
Solução da questão (B)
Decretada pelo Ministro da Fazenda, Manuel Alves Branco, a nova tarifa incidia sobre os produtos
importados que antes era de 15% e passou a ser de 30%. Se o produto fosse fabricado no Brasil a tarifa
chegava a 60%.
Justificativas das alternativas que não respondem a questão
A falência do Banco do Brasil, a proibição do tráfico de escravos não possui nenhuma relação com a
criação da tarifa. O Tratado de Methuen foi assinado entre Inglaterra e Portugal, portanto, sem relação
com a questão. Quanto às importações, elas não tiveram nenhum incentivo com esta tarifa.
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Questão 7 (EXCETO ÁREA MÚSICA)
O período de maior crescimento vegetativo da população brasileira ocorreu:
a) entre os anos de 1940 e 1970, devido ao rápido declínio das taxas de mortalidade e manutenção,
em patamares elevados, das taxas de natalidade.
b) entre 1972 e 1940, devido à entrada de milhares de imigrantes no país.
c) entre os anos de 1960 e 1990, devido às mudanças estruturais ocorridas na economia brasileira.
d) nos primeiros anos do século XX, em decorrência das medidas sanitárias implantadas em todo o
território nacional.
e) entre os anos de 1988 e 2008, em decorrência do planejamento familiar sugerido em nossa última
Constituição Federal.
Bibliografia: MAGNOLI, Demétrio e ARAÚJO, Regina. Projeto de Ensino de Geografia. São Paulo:
Moderna, 2005. Pag 230.
Solução da questão (A)
A escolha da alternativa “A” justifica-se, pois o amplo conjunto de medidas sanitárias tomadas nas
primeiras décadas do século XX provocou uma substancial queda das taxas de mortalidade. Infelizmente,
não houve o referido acompanhamento por parte das taxas de natalidade, o que provocou o fenômeno
conhecido por explosão demográfica, ou baby boom, sendo que a população brasileira passou de 41,2
milhões, em 1940, para 93,1 milhões, em 1970, representando um crescimento de 130% em apenas 30
anos.
Justificativas das alternativas que não respondem a questão
b) não se justifica, pois, em primeiro lugar, o conceito de crescimento vegetativo refere-se à diferença
entre as taxas de natalidade e mortalidade. Nesse contexto, o fluxo de imigrantes seria considerado como
uma outra modalidade ou forma de crescimento populacional. Em segundo lugar, no período
considerado, tanto as taxas de natalidade quanto as de mortalidade eram altas, o que fazia com que o
crescimento vegetativo fosse baixo.
c) não se justifica, pois o que se percebeu, a partir do final da década de 1960, foi uma generalizada queda
das taxas de natalidade em decorrência da rápida alteração do comportamento reprodutivo de nossa
população, o que, por sua vez, estaria relacionado com as transformações estruturais ocorridas na
economia brasileira.
d) não se justifica, pois nos primeiros anos do século XX, apesar das reformas urbanas e da criação dos
institutos de saúde, as taxas de mortalidade continuavam elevadas em decorrência da não aplicação das
medidas sanitárias nas periferias urbanas e nos espaços rurais de nosso território.
e) não se justifica, pois o que se percebeu, nos últimos anos, foi uma substancial queda tanto das taxas de
mortalidade quanto das taxas de natalidade, refletindo em baixas e decrescentes taxas de crescimento
vegetativo. Ademais, a Constituição Federal de 1988 refere-se ao planejamento familiar como uma livre
decisão do próprio casal, cabendo ao Estado o fornecimento dos meios necessários para o exercício desse
direito.
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Questão 8 (EXCETO ÁREA MÚSICA)
Devido à relativa escassez de chuvas, o domínio em que quase todas as espécies são decíduas e
apresentam folhas de tamanho reduzido, e os solos são pouco profundos em virtude do baixo nível de
decomposição química das rochas é o do (a):
a) Caatinga

b) Cerrado

c) Amazônia

d) Araucária

e) Pradaria

Bibliografia: MAGNOLI, Demétrio e ARAÚJO, Regina. Projeto de Ensino de Geografia. São Paulo:
Moderna, 2005. Pag 76 e 77.
Solução da questão (A)
Na Caatinga, “à relativa escassez de chuva é responsável pelo baixo nível de decomposição química das
rochas, o que resulta em solos pouco profundos”, “Quase todas as espécies são decíduas e apresentam
folhas de tamanho reduzido”.
Justificativas das alternativas que não respondem a questão
b) As chuvas não são escassas na região, os solos são profundos.
c) Não há escassez de chuva e a vegetação é perene. Os solos são profundos.
d) Não há uma estação seca nesse domínio.
e) A vegetação é rasteira e as chuvas não são escassas.
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Questão 9 (TODAS AS ÁREAS)
Devido à sua grande extensão _____________, o território brasileiro é abrangido por diferentes fusos
horários que conferem ao País horários _____________ em relação à hora de Greenwich.
Assinale a única alternativa que completa de forma correta as lacunas acima.
a) longitudinal – adiantados
b) latitudinal – atrasados
c) geográfica – atrasados
d) longitudinal – atrasados
e) latitudinal – adiantados
Bibliografia: MAGNOLI, Demétrio e ARAÚJO, Regina. Projeto de Ensino de Geografia. São Paulo:
Moderna, 2005. Pag 18.
Solução da questão (D)
“Em função da grande extensão longitudinal, o território nacional é abrangido por quatro fusos horários.
A hora oficial de Brasília está 3 horas atrasada em relação à Greenwich.” (Magnoli, p.18, 3º parágrafo).
Justificativas das alternativas que não respondem a questão
a) atrasados.
b) longitudinal.
c) longitudinal.
d) atrasados.
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Questão 10 (TODAS AS ÁREAS)
Identifique a Região onde está localizado o Cinturão carbonífero do Brasil.
a) Norte.

b) Sudeste.

c) Sul.

d) Nordeste.

e) Centro-Oeste.

Bibliografia: ADAS, Melhem & ADAS, Ségio. Panorama Geográfico do Brasil 2º grau. 4ª edição. São
Paulo: Moderna, 2004. Pag 361.
Solução da questão (C)
Na região Sul do Brasil encontra-se a Bacia sedimentar do Paraná que possui sedimentos continentais e
glaciais, destacando-se os terrenos permocarboníferos (períodos geológicos da era Paleozóica).
Justificativas das alternativas que não respondem a questão
a) Na região norte do Brasil não há registros da Bacia sedimentar Paranaica.
b) Na região sudeste do Brasil não há ocorrência da Bacia sedimentar Paranaica.
d) Na região nordeste do Brasil não há presença da Bacia sedimentar Paranaica.
e) A região centro-oeste do Brasil não é área de ocorrência da Bacia sedimentar do Paraná.
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Questão 11 (TODAS AS ÁREAS)
Marque a alternativa correspondente ao domínio vegetal que cobria vastas extensões dos Planaltos e
Serras da Região Sul e trechos da Região Sudeste do Brasil.
a) Floresta equatorial.

b) Mata de Araucária.

c) Pantanal.

d) Cerrado.

e) Caatinga.

Bibliografia: MAGNOLI, Demétrio e ARAÚJO, Regina. Projeto de Ensino de Geografia. São Paulo:
Moderna, 2005. Pag 260.
Solução da questão (B)
A área de ocorrência desse domínio vegetal corresponde à região sul e sudeste do Brasil, onde predomina
o clima subtropical úmido ou clima controlado por massas de ar tropicais e polares.
Justificativas das alternativas que não respondem a questão
a) Domínio vegetal típico da região Amazônica.
c) Domínio localizado na depressão da Bacia do Rio Paraguai.
d) Domínio vegetal típico do Brasil central.
e) Domínio vegetal do semi-árido nordestino.
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Questão 12 (TODAS AS ÁREAS)
Quanto aos trabalhadores do campo, os posseiros são ocupantes de terras
a) devolutas ou propriedades inexploradas.
b) de outros mediante o pagamento de uma renda em dinheiro.
c) de outros mediante o pagamento de uma renda em produto.
d) das quais são proprietários formais.
e) pertencentes ao Governo Federal e que são exploradas mediante contratos com o Ministério da
Agricultura.
Bibliografia: KOSHIBA, Luiz, PEREIRA, Denise Manzi Frayze. História do Brasil: no contexto da
história ocidental. Ensino Médio. 8ª edição, revista, atualizada e ampliada. São Paulo: Atual, 2003. Pag
163.
Solução da questão (A)
Expressa o significado de posseiro segundo a p. 260 do livro “Projeto de Ensino de Geografia”
Justificativas das alternativas que não respondem a questão
As alternativas B, C e D correspondem às características dos demais produtores familiares. A alternativa
“E” simplesmente não existe.
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