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3º Provão de Bolsas 
Estratégia Militares – ESA 

INSTRUÇÕES!! 

• Esta prova contém 50 questões objetivas com cinco alternativas cada. 

• A prova tem duração máxima de 5 horas; 

• Os candidatos terão das 13h às 18h (horário de Brasília) para responder às questões e enviar o gabarito através 
do formulário eletrônico; 

• O formulário estará disponível para preenchimento durante toda aplicação da prova, ou seja, das 13h às 18h; 

• É importante ressaltar que só estarão concorrendo às bolsas os candidatos que enviarem os gabaritos através do 
formulário dentro do horário de aplicação da prova; 

• Só serão considerados para critérios de premiação os gabaritos enviados dentro do prazo de aplicação da prova, 
ou seja, até às 18h; 

• Gabaritos enviados após às 18h estarão automaticamente desclassificados da premiação; 

• Para critério de desempate, será considerado o horário de envio do gabarito. Ou seja, quem responder as questões 
mais rápido, terá mais chances de ser contemplado com a bolsa; 

• O gabarito oficial do provão será divulgado a partir das 18h; 

• O resultado oficial do provão será divulgado a partir das 19h; 

• É importante dizer que os candidatos que forem contemplados com a bolsa devem enviar, obrigatoriamente, e-
mail para vemsercoruja@estrategiamilitares.com.br para requerer seu prêmio; 

• As premiações serão feitas seguindo à risca a tabela que indica a distribuição dos descontos; 

 

Colocação Valor da Bolsa Condição 

Até 10º 100% Se pontuação ≥75% de acertos 

Até 30º 85% Se pontuação ≥60% de acertos 

Até 50º 70% Se pontuação ≥50% de acertos 

Até 100º 50% Se fez pelo menos um ponto em cada 
disciplina 

 

Cronograma do Provão – 15/03 

• Início da prova: às 13h00 

• Fim da prova: às 18h00 

• Divulgação do formulário: às 13h00 

• Fechamento do formulário: às 18h00 

• Limite para envio do gabarito: às 18h00 

• Divulgação da Resolução da prova: às 19h00 

• Divulgação do Resultado: às 19h00 

Preencha seu gabarito!  

CLIQUE AQUI 
 
 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScds9AqlKhpS3B6UZhxDJ8XaO2_cUpiqivuBzgO01vyuy_5zg/viewform
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A solidão é a grande ameaça 
 

  Quando eu era jovem, eu nunca tive o conceito de “redes”. Eu tinha o conceito de laços humanos, de 
comunidades, esse tipo de coisa, mas não redes. Qual é a diferença  entre comunidade e rede? A comunidade precede 
você. Você nasce numa comunidade. Por outro lado, temos a rede. 

O que é uma rede? Ao contrário da comunidade, a rede é a que é feita e mantida  viva por duas atividades 
diferentes. Uma é conectar e a outra é desconectar. E eu acho que a atratividade do novo tipo de amizade, o tipo de 
amizade do Facebook, como eu a chamo, está exatamente aí. Que é tão fácil de desconectar. É fácil conectar, fazer 
amigos. Mas o maior atrativo é a facilidade de se desconectar. 

Imagine que estamos falando não de amigos on-line, conexões on-line, compartilhamento on-line,mas sim de 
conexões off-line, conexões de verdade, frente a frente, corpo a corpo, olho no olho. Neste caso, romper relações é 
sempre um evento muito traumático. Você tem que encontrar desculpas, você tem que se explicar, você tem que 
mentir com frequência e, mesmo assim, você não se sente seguro, porque seu parceiro diz que você não tem direitos, 
que você é um porco etc. É difícil. Na internet, é tão fácil, você só pressiona delete e pronto. Em vez de 500 amigos, 
você terá 499, mas isso será apenas temporário, porque amanhã você terá outros 500, e isso corrói muito os laços 
humanos. 

Os laços humanos são uma mistura de bênção e maldição. 
Bênção porque é realmente muito prazeroso, é muito satisfatório ter outro parceiro em quem confiar e fazer 

algo por ele ou ela. É um tipo de experiência indisponível para a amizade no Facebook; então, é uma bênção... E eu 
acho que muito jovem não tem nem mesmo consciência do que eles realmente perderam, porque eles nunca 
vivenciaram esse tipo de situação. 

Por outro lado, há a maldição, pois quando você entra no laço, você espera ficar lá para sempre. Você jura, 
você faz um juramento: até que a morte nos separe, para sempre. O que isso significa? Significa que você empenha 
o seu futuro. Talvez amanhã, ou no mês que vem, ou no ano que vem, haja novas oportunidades. Agora você não 
consegue prevê-las, porque você ficará preso aos seus antigos compromissos, às suas antigas obrigações. 

Então, trata-se de uma situação muito ambivalente e, consequentemente, de um fenômeno curioso dessa 
pessoa solitária numa multidão de solitários. Estamos todos numa solidão e numa multidão ao mesmo tempo. 

 
ZIGMUNT BAUMAN. Fronteiras.com/artigos/zygmunt-baumanla-solidao-e-a-grande-ameaça. (Adaptado) 

 

01. De acordo com o texto, a rede é a que é feita e mantida viva por duas atividades diferentes. Uma é conectar e a outra 
é desconectar. Sendo assim, pode-se inferir tais relações do seguinte trecho 

(A) ...romper relações é sempre um evento muito traumático. Você tem que encontrar desculpas, você tem que se explicar, 
você tem que mentir com frequência e, mesmo assim, você não se sente seguro... Na internet, é tão fácil, você só 
pressiona delete e pronto.  

(B) ...é muito satisfatório ter outro parceiro em quem confiar e fazer algo por ele ou ela. 

(C) ...Você jura, você faz um juramento: até que a morte nos separe, para sempre.  

(D) ...A comunidade precede você. Você nasce numa comunidade. 

(E) ...muito jovem não tem nem mesmo consciência do que eles realmente perderam, porque eles nunca vivenciaram esse 
tipo de situação. 

 

02. No trecho “Agora você não consegue prevê-las,...” o pronome em destaque retoma por coesão o termo 

(A) maldição  

(B) morte 

(C) obrigações 

(D) oportunidades 

(E) futuro 

 

03. A gramática de uma língua é necessariamente um sistema de unidades e de regras combinadas em construções de 
extensão variável. Nesse viés, e considerando a classe dos substantivos, identifique a alternativa em que há um substantivo 
próprio. 

(A) “Eu tinha o conceito de laços humanos”. 

(B) “a rede é a que é feita e mantida viva por duas atividades diferentes.” 

(C) “Os laços humanos são uma mistura de bênção e maldição”. 

(D) “Bênção porque é realmente muito prazeroso”. 

(E) “o tipo de amizade do Facebook”. 
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04. Sobre os elementos destacados do fragmento “Quando eu era jovem, eu nunca tive o conceito de “redes”, leia as 
afirmativas. 

 

I. O termo “jovem” constitui objeto direto do verbo anteriormente expresso. 

II. A palavra “quando” é uma conjunção temporal, a qual se encontra coordenada com a oração principal. 

III. A expressão “de redes” completa, por meio de um sintagma preposicionado, o sentido do substantivo que o antecede. 

IV. A palavra “nunca” é um advérbio, o qual expressa uma circunstância em relação ao verbo que o acompanha. 

 

Está correto o que se afirma apenas em: 

(A) II e IV. 

(B) I, II e III. 

(C) III e IV. 

(D) I. 

(E) I, III e IV. 

 

05. Na construção “Em vez de 500 amigos, você terá 499, mas isso será apenas temporário, porque amanhã você terá 
outros 500, e isso corrói muito os laços humanos.” a conjunção “porque” poderia ser trocada sem prejuízo gramatical e de 
sentido por 

(A) Contudo  

(B) Porquanto 

(C) Conquanto 

(D) Embora 

(E) Por conseguinte. 

 

06. No trecho “haja novas oportunidades” em relação ao verbo “haja”, pode-se inferir que 

(A) há um sujeito Indeterminado. 

(B) há um sujeito oculto. 

(C) é um caso de inexistência de sujeito. 

(D) há um sujeito determinado. 

(E) O sujeito da forma verbal é “novas oportunidades”.  

 

07. Na oração “E eu acho que muito jovem não tem nem mesmo consciência do que eles realmente perderam…” 
a partícula “que” inicia uma oração subordinada a qual tem como função sintática  

(A) Sujeito  

(B) Objeto Direto 

(C) Objeto Indireto 

(D) Complemento Nominal 

(E) Adjunto Adverbial 

 

08. Em relação as vírgulas presentes no período “Talvez amanhã, ou no mês que vem, ou no ano que vem, haja novas 
oportunidades.” pode-se afirmar que 

(A) separam elementos de mesma função sintática. 

(B) separam elementos de uma explicação. 

(C) separam elementos de diferentes funções sintáticas. 

(D) separam um aposto explicativo. 

(E) separam um vocativo. 
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09. Sobre o Arcadismo no Brasil, é correto afirmar que 

(A) a noção de efemeridade da vida leva a uma aproximação com a morte e algumas obras exploram lados mais sombrios, 
dolorosos e deformados. 

(B) o desenvolvimento inevitável do real em direção a estados mais aperfeiçoados é um modelo explicativo fundamental 
para a transformação natural. 

(C) o eu lírico assume uma outra identidade como pastor, vaqueiro ou alguma atividade ligada ao campo, como é o caso 
de Dirceu. 

(D) procurou-se conciliar as ideias de reforma social com procedimentos da poesia, o que tornou a sua arte engajada e a 
sua linguagem grandiosa. 

(E) idealizado por Mário de Sá Carneiro, propunha basicamente a justaposição caótica de imagens, imagens insólitas e 

expressão descontínua. 

 

10.  

 
O pobre poema 
 
Eu escrevi um poema horrível! 
É claro que ele queria dizer alguma coisa... 
Mas o quê? 
Estaria engasgado? 
Nas suas meias-palavras havia no entanto uma ternura mansa como a que se vê nos olhos de uma criança 

doente, uma precoce, incompreensível gravidade 
de quem, sem ler os jornais, 
soubesse dos sequestros 
dos que morrem sem culpa 
dos que se desviam porque todos os caminhos estão tomados... 
Poema, menininho condenado, 
 
bem se via que ele não era deste mundo nem para este mundo... 
Tomado, então, de um ódio insensato, 
esse ódio que enlouquece os homens ante a insuportável 
verdade, dilacerei-o em mil pedaços. 
 
E respirei... 
Também! quem mandou ter ele nascido no mundo errado? 

 
Mário Quintana – O pobre poema. 

Disponível em: https://tinyurl.com/th5gget. Acesso em: 09 mar. 2020. 
 

Quanto à análise desse poema do modernista Mário Quintana, pode-se presumir que 

(A) a metafísica é o traço principal do poema, e o eu lírico resgata memórias de infância. 

(B) o poeta estabelece intertextualidade com Manuel Bandeira, com a linguagem jornalística. 

(C) a forma breve é herança do Modernismo, uma vez que o poema se limita a uma estrofe. 

(D) as reflexões metalinguísticas permitem com que o eu lírico reflita sobre o sentido da linguagem. 

(E) o discurso de ódio da humanidade está no verso “enlouquece os homens ante a insuportável”. 

 

 

 

 

 

 

 

https://tinyurl.com/th5gget
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Spanish Terrorist Is Extradited From Brazil After Decades on the Run 
 
Carlos García Juliá, a fascist who took part in the 1977 Atocha massacre, was returned to a prison outside 

Madrid on Friday.  
 
After decades on the run, a notorious Spanish far-right terrorist was returned to a prison outside Madrid on 

Friday, following his extradition from Brazil. Carlos García Juliá was an architect of one of Spain’s most high-profile 
political killings, known as the 1977 Atocha massacre. The attack, carried out on the Madrid offices of a law firm 
working for a labor union linked to the Communist Party, killed five people. 

At the time, just over a year after the death of the dictator Francisco Franco, Spain was navigating uncharted 
political territory as it struggled to confirm its return to democracy. Mr. García Juliá, who was 24 at the time of the 
attack, was a fascist militant affiliated with a newly founded party called Fuerza Nueva, or New Force, determined to 
keep Spain under a totalitarian regime despite the death of the dictator.  

For years, the police lost track of his whereabouts, but he was detained by the Brazilian federal police in São 
Paulo on an international arrest warrant. Mr. García Juliá had been working as a driver in the city and living under the 
identity of a Venezuelan citizen with a woman who apparently knew nothing about his criminal past. Brazil’s Supreme 
Court unanimously granted Spain’s request for Mr. García Juliá’s extradition.  Juliá is due to serve more than a decade 
in prison for the Atocha killings, and he could also face a new trial in for violating the terms of his parole. 

 
(Adapted from https://www.nytimes.com/2020/02/07/world/europe/spain-extradition-

brazil.html?) 

 

11. According to the text, it is incorrect to say that: 

(A) Brazil isn’t against Mr. García Juliá’s extradition. 

(B) Mr. García Juliá is in prison in Spain. 

(C) the Spanish terrorist has a fascist background. 

(D) the Atocha massacre is known as one of Spain’s most important political killings. 

(E) the Atocha attack happens during a communist party.  

 

12. In the sentence “For years, the police lost track of his whereabouts...” (paragraph 3),  whereabouts means: 

(A) arrest 

(B) country 

(C) location 

(D) extradition 

(E) situation 

 

13. The underlined words in- Mr. García Juliá had been working as a driver in the city- (paragraph 3) express: 

(A) a comparison 

(B) a reason 

(C) time 

(D) a description 

(E) contrast 

 

14. In the sentence ... Spain was navigating uncharted political territory as it struggled to confirm its return to democracy. 
(paragraph 2), the word its refers to: 

(A) Madrid 

(B) Spain 

(C) dictator 

(D) democracy 

(E) territory 

 

 

https://www.nytimes.com/2020/02/07/world/europe/spain-extradition-brazil.html
https://www.nytimes.com/2020/02/07/world/europe/spain-extradition-brazil.html
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15. Fill in the blanks with the correct verbs and pronoun: 

_______ Mary and Tom from Brazil? No, _______ _______ from the United States. But they   _______ Brazil. 

(A) Are/ they/ are/ love 

(B) Is/ she/ isn’t/ loves 

(C) Are/ they/ aren’t/ love 

(D) Is/ they/ aren’t/ love 

(E) Are/ they/ are/ loves 

 

16. In all the sentences bellow, the verb tense refers to the present, except in 

(A) He’s not working out right now. 

(B) Lisa’s grocery shopping at the moment. 

(C) I’m leaving the country in two months. 

(D) We’re reading a book now. 

(E) John isn’t sleeping at this moment. 

 

17. Which sentence is grammatically correct? 

(A) This is the most interesting book so far. 

(B) That hotel is more close to my home. 

(C) Miami is the more beautiful city in Florida. 

(D) English is more easy than Portuguese. 

(E) I work in the most tall building in town. 

 

18. The correct opposite quantifiers are given in: 

(A) many- little 

(B) much- few 

(C) many- much 

(D) little-few 

(E) much-little 

 

19. In which sentence the underlined noun is singular? 

(A) He knows many people.  

(B) My tooth hurts.  

(C) He’s afraid of mice. 

(D) Can you see those men? 

(E) I always read about physics phenomena.  

 

20. Choose the best alternative to complete the blanks bellow: 

Peter _______ _______ _______ to the beach. 

(A) always/ don’t/ go 

(B) doesn’t/ always/ goes 

(C) don’t/ always/ go 

(D) doesn’t/ always/ go 

(E) always/doesn’t/ go 
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21. Seja f: R – {
 −19

3
} 

0
→ R – {2] uma função tal que: 𝑓(𝑥) =  

𝑎𝑥+7

3𝑥+19
 

Determine o valor de “a” para que a função inversa esteja definida no intervalo dado.  

(A) 2 

(B) 4 

(C) 6 

(D) 8 

(E) 10 

 

22. Seja z = cis36°, determine o valor de 𝑧log3 32 ∙ log2 25 ∙ log5 49 ∙ log7 3 

(A) 0 

(B) 1 

(C) -1 

(D) i 

(E) -i 

 

23. Sejam “a” e “r” as raízes da equação 𝑥2 − 5𝑥 + 6 = 0, de forma que r > a. Determine a soma dos termos da progressão 

geométrica infinita formada pelo termo inicial “a” e a razão igual a 1/r.  

(A) 2 

(B) 3 

(C) 4 

(D) 5 

(E) 6 

 

24. Seja P(x) um polinômio do 3º grau tal que P(2) = 2, P(3) = 3, P(5) = 5 e P(7) = 11. Determine o polinômio P(x). 

(A)  
𝑥3−10𝑥2+41𝑥 −30

10
 

(B)  
𝑥3−10𝑥2+31𝑥−30

10
 

(C)  𝑥3 − 𝑥2 + 4𝑥 − 3 

(D)  
𝑥3+ 41𝑥 − 30

10
 

(E)  
𝑥3+31𝑥 −30

10
 

 

25. Considere a matriz a seguir: A = (
0     1     2

−1    5      1

 3      2  − 1

) 

Seja B = A + 𝐴𝑇 e C = A ∙ B. Determine o valor da soma dos algarismos do traço da matriz C. 

(A) 10 

(B) 11 

(C) 12 

(D) 13 

(E) 14 
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26. Determine o coeficiente do termo independente de “x” no desenvolvimento de (𝑥4 +  
1

𝑥3
)

7

 

(A) 1 

(B) 7 

(C) 21 

(D) 30 

(E) 35 

 

27. Considere a função: 

 

𝑓(𝑥) =
 2𝑥 + 2−𝑥

2𝑥 −  2−𝑥
 

 

Assinale a alternativa correta: 

(A) f é uma função ímpar 

(B) f é uma função par 

(C) f é injetora, mas não é sobrejetora 

(D) f é sobrejetora, mas não é injetora 

(E) f é bijetora 

 

28. Duas esferas de raios 3cm e 3 √7
3

 fundem-se para formar uma esfera maior. Qual é o raio da nova esfera? 

(A) √21
3

 

(B) √36
3

 

(C) 6 

(D) 2 √11
3

 

(E) 9 

 

29. A equação da circunferência de centro (3,4) e raio 5 é: 

(A)  𝑥2 − 7𝑥 + 𝑦2 − 8𝑦 − 15 = 0 

(B)  𝑥2 − 6𝑥 + 𝑦2 − 8𝑦 = 0 

(C)  2𝑥2 − 4𝑥 + 2𝑦2 − 8𝑦 = 0 

(D)  2𝑥2 − 6𝑥 + 𝑦2 − 16𝑦 + 17 = 0 

(E)  2𝑥2 − 6𝑥 + 𝑦2 − 16𝑦 = 0 

 

30. Sejam 𝐴, 𝐵, 𝐶 𝑒 𝐷 pontos em uma circunferência e 𝑃 um ponto externo a ela, conforme a figura abaixo. Sendo assim, 
𝑥 é múltiplo de: 

 
(A) 3 

(B) 7 

(C) 6 

(D) 4 

(E) 5 



3º Provão de Bolsas – Estratégia Militares – 15-03-2020 

 

31. O tráfico de escravos para o Brasil Colônia e Império: 

(A) Teve início apenas no século XVII, quando a escravidão indígena foi proibida. 

(B) Foi pouco expressiva até o século XVIII, intensificando-se com o desenvolvimento da lavoura cafeeira, no século XIX. 

(C) Predominou no Nordeste, enquanto no Sul e Sudeste a mão de obra era composta de imigrantes livres europeus, como 

alemães e italianos. 

(D) Foi extinto assim que o Brasil se tornou um país independente, em 1822. 

(E) Teve início no século XVI e foi praticado com regularidade até 1850, quando foi proibido pela Lei Eusébio de Queiroz. 

 

32. Para garantir a máxima exploração do ouro na região das Minas Gerais, a Coroa implementou o sistema específico de 
administração 

(A) Centralizada realizada pelo orgão Intendência Geral das Minas cujos cargos deveriam ser ocupados exclusivamwnte 
por portugueses. 

(B) Baseada no Sistema de capitânias de datas auríferas protegidas pelos Dragões das Minas 

(C) Centralizada realizada pelo governador geral e fiscalizada pelos intendentes das minas. 

(D) Descentralizada, na qual, cada governador de província definia suas regras. 

(E) Centralizada nas mãos do Governador Geral que definia as regras as quais eram implementadas pelos colonos. 

 

33. No século XVIII, Portugal assinou vários acordos definindo fronteiras. Quais Tratados tentaram resolver as disputas 
territoriais na região do Sul do Brasil? 

(A) Tratado de Utrech e Tratado de Madri 

(B) Tratado de Madri e Tratado de Santo Ildefonso 

(C) Tratado de Badajós e Tratado de Utrech 

(D) Tratado de Madri e de SetePovos das Missões 

(E) Tratado de Santo Ildefonso, Tratado de Madri e Tratado de Utrecht 

 

34. No processo de independência do Brasil, em 1824, os Estados Unidos da América foram os primeiros a reconhecer a 
soberania do novo país, já Portugal: 

(A) Reconheceu a independência do Brasil por meio do Tratado de Badajós. 

(B) Nunca reconheceu a independência brasileira e atuou no sentido de recolonizar o país. 

(C) Reconheceu a Independência por meio do Tratado de Paz e Aliança, em 1825, mediado pela Inglaterra. 

(D) O reconhecimento se deu por meio de um armísticio que colocou fim à guerra de Independência. 

(E) O reconhecimento ocorreu depois da assinatura do Tratado de Paz e Amizade, de 1810. 

 

35.  Com a abdicação de Dom Pedro I, no Brasil Império, iniciou-se um período conhecido como Regência. Essa experiência 
se encerrou apenas com o Golpe da Maioridade que colocou Dom Pedro II no poder.  

Nesse cenário regencial, quais forças políticas estavam em disputa? 

(A) Partido Português e Partido Brasileiro 

(B) Partido Conservador e Partido Liberal 

(C) Partido Liberal e Partidos Republicanos 

(D) Grupo Caramurus e Chimangos. 

(E) Grupos restauradores e conservadores. 
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36. Com ideias de liberdade e independência, grupos populares e camadas médias da população se revoltaram contra o 
aumento dos impostos determinado após a chegada da Corte ao Brasil, dando início a um conflito que ficou conhecido 
como 

(A) Insurreição Pernambucana 

(B) Guerra dos Mascates 

(C) Revolução Pernambucana de 1817 

(D) Confederação do Equador 

(E) Revolta da Praieira  

 

37. A Revolta da Chibata é um episódio histórico ligado ao governo de:  

(A) Prudente de Morais  

(B) Campos Sales  

(C) Rodrigues Alves 

(D) Afonso Pena 

(E) Hermes da Fonseca  

 

38. Foram movimentos sediciosos pacificados por Caxias, exceto:  

(A) Sabinada  

(B) Balaiada  

(C) Revoltas Liberais de 1842 

(D) Revolução Farroupilha 

(E) Revolta Liberal de São Paulo (1842) e Revolta Liberal de Minas Gerais (1842) 

 

39. Entre o suicídio de Getúlio Vargas e a posse do presidente eleito, o Brasil foi governado por três presidentes da 
República. Assinale a alternativa que possui o nome daquele que se encontrava no poder no momento da posse de Juscelino 
Kubitschek: 

(A) Carlos Luz 

(B) Café Filho  

(C) Nereu Ramos  

(D) Jurandir Mamede  

(E) Henrique Lott 

 

40. Em 1906, os governadores dos estados de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro estabeleceram um acordo que 
atribuía ao Estado o papel de comprador das sacas excedentes de café, com o intuito de manter o preço do produto em 
alta. O arranjo ficou conhecido como 

(A) política do café com leite 

(B) Convênio de Taubaté 

(C) política das salvações 

(D) Tarifa Alves Branco 

(E) política de substituição de importações 

 

41. A maior parte do Brasil encontra-se na Zona Intertropical. Uma pequena porção encontra-se na Zona Temperada. 
Assim, o plantio de quais culturas essa localidade propicia? 

(A) Café, cana-de-açúcar e cacau. 

(B) Trigo, aveia e centeio. 

(C) Cacau, trigo e algodão. 

(D) Cana-de-açúcar, milho e arroz. 

(E) Aveia, centeio e carnaúba. 
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42. O que estabelece o Código Florestal Brasileiro? 

(A) Somente os indígenas podem fazer exploração agrícola na Amazônia. 

(B) Por serem hotspots, o Cerrado e a Amazônia precisam ser exploradas com intervenções governamentais. 

(C) Na ocupação agropecuária da Amazônia, o agricultor e o pecuarista têm que preservar ou manter 80% da floresta. 

(D) A expansão da fronteira agrícola é permitida desde que garanta retorno financeiro para as comunidades locais. 

(E) As áreas de preservação ambiental podem ser desmatadas de forma sustentável, isto é, desde que haja replantio. 

 

43. O que contribuiu com a estrutura fundiária brasileira altamente concentradora? 

(A) Revolução de 1930. 

(B) Reforma agrária. 

(C) Estatuto da Terra. 

(D) Ligas camponesas. 

(E) Capitanias hereditárias. 

 

44. A cor dos brasileiros é levada em consideração nos censos demográficos realizados pelo Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE). Dessa forma, quais cores representam a maior porcentagem de brasileiros? 

(A) Branca e parda. 

(B) Branca e preta. 

(C) Preta e parda. 

(D) Parda e caboclo. 

(E) Branca e mestiço. 

 

45. Os ciclos econômicos contribuíram com as migrações no Brasil. Assim sendo, podemos afirmar que. 

(A) Nos séculos XVIII e XIX, o Nordeste foi uma região de polarização por causa da cana-de-açúcar. 

(B) No século XVIII, em Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás, o ciclo do ouro atraia a população de São Paulo e do Nordeste 
em busca de riquezas. 

(C) No século XVIII em São Paulo, o café atraiu a população brasileira e a população estrangeira. 

(D) No Governo de Getúlio Vargas, a construção de Brasília fez com que a população, especialmente do Nordeste fosse 
para o centro do país. 

(E) Em 1950, a população do Nordeste, essencialmente da cidade de São Paulo, começa a retornar para suas respectivas 
cidades de origem. 

 

46. No que diz respeito à urbanização do Brasil, assinale a alternativa incorreta. 

(A) No Sudeste, a população urbana ultrapassou a rural já na década de 1940, uma vez que a industrialização era e ainda 
é a mais desenvolvida. 

(B) No Centro-Oeste, a urbanização foi impulsionada pela fundação de Brasília, construção de modais (especialmente 
rodovias e ferrovias) e ocupação do espaço rural por grandes empresas nacionais e internacionais. 

(C) A Região Sul teve uma urbanização mais lenta até o início da década de 1970, pois os imigrantes davam preferência 
para a policultura e uma vida mais rural. Todavia, com o tempo, a mecanização dominou essas áreas. 

(D) No Nordeste, a urbanização foi relativamente lenta. A baixa capitalização e produtividade do setor agrícola limitou a 
repulsão da população rural, enquanto o insuficiente desenvolvimento do mercado regional reduziu a atração exercida 
pelas cidades. 

(E) No Norte, a elevada participação da população urbana, até o fim da década de 1960, refletia a reduzida população 
total da região, bastante concentradas nas cidades de Belém e Manaus. 

 

 

47. A violência urbana acaba gerando “cidades dentro de uma cidade”. O que está entre aspas remete ao (à). 
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(A) Macrocefalia urbana. 

(B) Inchaço urbano. 

(C) Gentrificação. 

(D) Condomínio fechado. 

(E) Conurbação. 

 

48. O que contribuiu, sobremaneira, com o êxodo rural no Brasil? 

(A) Revolução Verde. 

(B) Revolução Agrícola. 

(C) A oferta de emprego na zona urbana. 

(D) A cidade oferece melhores infraestruturas. 

(E) A cidade oferece melhor qualidade de vida. 

 

49. Qual tipo climático o Brasil não apresenta? 

(A) Semiárido. 

(B) Tropical de altitude. 

(C) Mediterrâneo. 

(D) Tropical Úmido. 

(E) Subtropical. 

 

50. Qual domínio morfoclimático é considerado complexo? 

(A) Sertão. 

(B) Agreste. 

(C) Pantanal. 

(D) Meio Norte. 

(E) Cerrado. 
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