PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS
Gabarito Oficial - Publicado dia 18.05.2020

Disciplina

1

Conhecimentos
Gerais

Ocorrida entre 1914 a 1918, esta guerra é também
conhecida como guerra de trincheiras. O conflito envolveu
Guerra de Secessão.
as grandes potências de todo o mundo, que se
organizaram em duas alianças opostas. Trata-se da

Guerra Fria.

Segunda Guerra Mundial.

Primeira Guerra Mundial.

D

Conhecimentos
Gerais

São países que a Floresta Amazônica perpassa:

Equador e Chile.

Venezuela e Costa do
Marfim.

Bolívia e Guatemala.

A

Conhecimentos
Gerais

As enchentes e alagamentos, consequências dos estragos
condições naturais e
que a chuva intensa traz para as cidades, ocorrem por
inevitáveis.
fatores como

ocupação desordenada,
acúmulo de lixo e entulho e
falta de planejamento
urbano.

lixo nos rios, sendo este o
ponto principal. Se não
houvesse este problema,
enchentes e alagamentos
nas cidades não existiriam.

urbanização, e a única
maneira de se evitar seria a
desocupação total da
população urbana.

B

Conhecimentos
Gerais

Representa um dos casos mais alarmantes no cenário
mundial, estando entre os países com maior número de
mortos e suspeitos de COVID-19. Foi decretado
Tailândia.
quarentena no país desde o dia 8 de março de 2020. Tratase da(o)

Itália.

Japão.

Coreia do Sul.

B

Conhecimentos
Gerais

a completa extinção de
Dentre as múltiplas consequências que o mundo passou a algumas espécies de
a queda nas bolsas de
sofrer com a COVID-19, é possível citar:
animais selvagens, como o valores pelo mundo.
coala.

a morte de 60% da
população na China.

o desmantelamento do bloco
ecônomico União Europeia.

B

Conhecimentos
Gerais

Foi um dos temas mais em evidência entre 2019-2020.
Desde filmes premiados neste período a sambas-enredo
de escolas de samba do carnaval de 2020, impulsionou-se
a reflexão e discussão acerca do assunto, que está ainda
mais aparente devido à atual situação alarmante do mundo
com o novo coronavírus. Trata-se do(a)

enorme queda da taxa de
desemprego,
principalmente em países
subdesenvolvidos.

aumento da taxa de
natalidade por todo o
mundo.

desigualdade social.

a queda da taxa de
mortalidade e seus reflexos
na sociedade.

C

Conhecimentos
Gerais

Em meio ao cenário de pandemia da COVID-19, a tensão
entre estes dois países não sucumbiu. Os conflitos - que,
na verdade, estão presentes há anos - gerou sérias
consequências a nível internacional e se refletiu em uma
escalada na crise entre estes dois países. Tratam-se dos:

Estados Unidos e do
Canadá.

Estados Unidos e da
Venezuela.

Estados Unidos e do Reino
Unido.

Estados Unidos e do Irã.

D

2

3

Pergunta

Alternativa A

Colômbia e Peru.

Alternativa B

Alternativa C

Alternativa D

Alternativa
Correta

Questão

4

5

6

7
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Conhecimentos
Gerais

Enquanto as autoridades de saúde no mundo estão
focadas no novo coronavírus, os países americanos vêm
sofrendo com a maior disseminação de outra doença. O
representante da Organização Pan-Americana da Saúde
(OPAS) na Bolívia, Alfonso Tenorio, disse que essa é a
"pior epidemia [desta doença] da história das Américas".
Trata-se da

Conhecimentos
Gerais

Entre os anos de 1918 e 1920, o(a) _______________ foi
uma pandemia que matou milhões de pessoas pelo
mundo. Estima-se que cerca de 40% da população
Ebola
mundial foi infectada. / Assinale a alternativa que preenche
corretamente a lacuna.

Conhecimentos
Gerais

No dia 31 de janeiro de 2020, após conturbados três anos
e meio, foi oficializada(o)

a vitória do Paquistão na
o Brexit, a saída do Reino
conquista da soberania da a independência de Taiwan.
Unido da União Europeia.
Caxemira.

Selecione a alternativa correta acerca do que foi o Ato
Institucional n°5 (AI-5).

Sancionado pela Princesa
Isabel, filha de Dom Pedro
II, no dia 13 de maio de
1888, o ato concedeu
liberdade total aos
escravos que ainda
existiam no Brasil.

Instalado, em 1º de
Fevereiro de 1987, tinha o
objetivo de elaborar uma
Constituição Federal
democrática e introduziu
direitos fundamentais a
todos os cidadãos
brasileiros.

Conhecimentos
Gerais

Selecione a alternativa que apresenta uma ação do atual
governo de Jair Bolsonaro para o meio ambiente.

Liberação excessiva de
agrotóxicos, alguns
inclusive proibidos em
outros lugares do mundo.

Leptospirose.

Meningite.

Dengue.

Febre Amarela.

C

Gripe Espanhola

Gripe Suína

Sarampo

B

a reunificação territorial das
Coreias do Sul e do Norte.

C

Surgiu em decorrência da
Revolução Industrial. A partir
de movimentos contra as
condições precárias, foram
criadas as primeiras leis
trabalhistas, dentre as quais
é possível citar o AI-5.

Baixado durante o governo
do general Costa e Silva,
definiu o momento mais duro
do regime, dando poder de
exceção aos governantes
para punir arbitrariamente os
que fossem inimigos do
regime ou como tal
considerados.

D

Incentivo ao Fundo
Amazônia, tendo
conquistado cada vez mais
países parceiros.

Suspendeu
permanentemente as
atividades do Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente
e dos Recursos Naturais
Renováveis (IBAMA).

Criação do Serviço Florestal
Brasileiro do Ministério do
Meio Ambiente.

A

Conhecimentos
Gerais

Oficializada em 1977, a divisão de Mato Grosso, criando o
estado de Mato Grosso do Sul, ocorreu, dentre demais
fatores, devido à disputa político-econômica na região. O Ernesto Geisel.
presidente que assinou a Lei que separava estes dois
territórios foi:

Getúlio Vargas.

Fernando Collor de Mello.

Deodoro da Fonseca.

A

Conhecimentos
Gerais

Recentemente, a atriz Regina Duarte aceitou o convite do
presidente Jair Bolsonaro para assumir o(a)

Ministério do Turismo.

Secretaria da Educação do
Estado de São Paulo.

Secretaria Especial da
Cultura.

D

8

9

10

11

Conhecimentos
Gerais

12

13

14

Ministério da Educação.
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15

temperaturas altas recordes necessidade de expandir a
e meses de seca extrema.
agricultura.

prática errônea de queimar
lixo e descuidos, como não
apagar bituca de cigarro.

B

Os conceitos de "populoso" e "povoado" se diferem,
porém, ocasionalmente, geram confusões. Selecione a
Estados Unidos.
alternativa que apresenta o país mais populoso do mundo.

Rússia.

China.

Mônaco.

C

Conhecimentos
Gerais

No ano de 2019, as gigantes da internet, Google, Apple,
Facebook e Amazon, nos EUA e Europa foram alvo de
investigações, ameaças de desmantelamento e multas
(US$ 5 bilhões para o Facebook nos Estados Unidos) por
estarem sendo

envolvidas em escândalos
sexuais em grande
proporção, que foram sendo
expostos gradativamente por
denúncias de vítimas que
apareciam diariamente por
cerca de três meses.

criticadas por abusos em
torno da proteção de dados
condenadas por sonegação
pessoais ou por suspeitas de
de imposto durante os anos
monopólio (mercado de
de 2012 a 2015.
publicidade, pesquisa on-line,
comércio eletrônico).

C

Conhecimentos
Gerais

É o mais tradicional prêmio literário do Brasil, concedido
pela Câmara Brasileira do Livro. Em 2020, em sua 62.ª
edição, contará com novas mudanças em seu regulamento Prêmio Camões.
e a escolha da poeta mineira Adélia Prado como a
Personalidade Literária de 2020. Trata-se do

Prêmio Literário Fundação
Biblioteca Nacional.

Prêmio Nobel.

Prêmio Jabuti.

D

O processo de
desmatamento do Cerrado se
iniciou no período da
expansão cafeeira do século
XIX e da ditadura militar de
1964-1985.

O processo de
desmatamento do Cerrado é
recente. A vegetação em
forma de coxilhas, planícies
verdes e campo, composta
por mais de 450 espécies de
gramíneas, guarda uma
imensa biodiversidade

A

Conhecimentos
Gerais

Entre 2019 e 2020, a Austrália viveu uma de suas piores
temporadas de incêndios florestais, devido a(à)

Conhecimentos
Gerais

cultura praticada pelos
aborígenes, que consiste
em queimar a mata.

16

17

acusadas de concederem
trabalho escravo em filiais
localizadas em Filipinas,
Catar e Bangladesh.

18

19

Conhecimentos
Gerais

Acerca de um dos mais importantes domínios naturais do
Brasil, o Cerrado, selecione a alternativa correta.

O processo de
desmatamento do Cerrado
consolidou-se ao longo da
segunda metade do século
XX, em consequência dos
avanços da agropecuária
para o interior do país
nesse período.
Atualmente, o Cerrado é
considerado um hotspot.

O processo de
desmatamento do Cerrado
consolidou-se a partir da
construção da Rodovia
Transamazônica. Áreas
foram desapropriadas para
atender às práticas agrícolas
bem como projetos de
colonização da região.
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Conhecimentos
Gerais

defendia o uso da razão (luz)
contra o antigo regime
Em janeiro de 2020, o então secretário especial da Cultura, pregava a coletivização
(trevas) e pregava maior
Roberto Alvim, fez um discurso semelhante ao do ministro dos meios de produção e liberdade econômica e
era centrada no racismo, no
de Adolf Hitler da Propaganda da Alemanha Nazista,
de distribuição, mediante a política. Promoveu
antissemitismo e no
Joseph Goebbels. No que se refere ao conceito de
supressão da propriedade mudanças políticas,
nacionalismo.
nazismo, ideologia política que influenciou a Segunda
privada e das classes
econômicas e sociais,
Guerra Mundial, é correto afirmar que
sociais.
baseadas nos ideais de
liberdade, igualdade e
fraternidade.

se opunha a todo tipo de
hierarquia e dominação, seja
ela política, econômica,
social ou cultural, como o
Estado, o capitalismo, as
instituições religiosas, o
racismo e o patriarcado.

C

Conhecimentos
Gerais

Duas semanas após o navio MV Stella Banner encalhar a
cerca de 100 quilômetros (km) da costa brasileira, em
março de 2020, no canal da Baía de São Marcos,
empresas contratadas começaram a retirar parte das cerca
de 3,4 mil toneladas de óleo armazenadas no tanque da
embarcação. O receio de ambientalistas e autoridades
Pará.
marítimas e ambientais é que um eventual vazamento de
minério de ferro (o navio também estava carregado com
cerca de 275 mil toneladas de minério de ferro pertencente
à mineradora brasileira Vale) ou de óleo cause danos ao
meio ambiente. O canal da Baía de São Marcos está
localizado no(em)

Maranhão.

Tocantins.

Santa Catarina.

B

No dia 7 de novembro de 2019, o Supremo Tribunal
Federal (STF) fez uma declaração a respeito da
possibilidade de prisão do ex-presidente Luís Inácio Lula
da Silva após condenação em segunda instância. Dessa
forma, no dia 7, o STF

declarou a possibilidade de
prisão do ex-presidente após
condenação em segunda
instância, e, até então, o expresidente permanece
preso.

havia afirmado sobre a
possibilidade de prisão do exderrubou a possibilidade de
presidente após condenação
prisão do ex-presidente após
em segunda instância,
condenação em segunda
porém, atualmente, a soltura
instância, e no dia 8, Luís
do ex-presidente está
Inácio Lula da Silva foi solto.
prevista para o mês de
março de 2020.

20

21

Conhecimentos
Gerais

22

declarou a prisão
permanente do expresidente após
condenação em segunda
instância.

C
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23

24

25

O desfile das escolas de samba no carnaval de 2020
trouxe homenagens e temas representativos e relevantes.
O samba-enredo da escola Águia de Ouro, por exemplo,
campeã do carnaval de São Paulo, exaltou a evolução do
conhecimento humano. Apesar de valorizar o
conhecimento, a Águia de Ouro mostrou na sua
apresentação que nem tudo que foi criado pelo ser
humano trouxe bons resultados ao planeta. Como
exemplo, é possível citar que

um dos usos perversos do
saber foi a criação das
bombas atômicas. A
destruição da cidade de
Hiroshima ocorreu devido
a uma ogiva nuclear
americana em 1945, ao fim
da Segunda Guerra
Mundial.

a destruição ambiental por
ação humana, embora fatal,
é inevitável, e, desse modo,
é a única forma dos seres
humanos continuarem
sobrevivendo, tendo sido
essa a pauta principal do
Rio+20, que ocorreu em
2012.

o fogo, arma criada pelo
homem, trouxe e traz
somente acidentes e
tragédias, como queimadas e
incêndios florestais,
recentemente ocorridos na
Amazônia e na Austrália.

a criação e adoção do avião
como meio de transporte,
desde 1906, apresenta e
sempre apresentou o maior
grau de risco de vida entre
todos os meios de
transporte, sendo o menos
seguro dentre eles.

A

Conhecimentos
Gerais

Selecione a alternativa que apresenta os corretos
conceitos de lixão e aterro sanitário.

O lixão é a céu aberto, sem
controle ambiental e
nenhum tratamento ao lixo.
Já o aterro sanitário
necessita de requisitos e
uma estrutura planejada.
Conforme lei federal,
apenas o aterro sanitário é
adequado, mas muitas
vezes é inviável
economicamente.

O lixão é o local onde os
resíduos são dispostos com
algum tipo de controle e
geralmente tem o mínimo de
gestão ambiental. Já aterro
sanitário é a céu aberto.

O lixão necessita de
requisitos e uma estrutura
planejada. Já o aterro
sanitário é o local onde os
resíduos são dispostos com
algum tipo de controle e
geralmente tem o mínimo de
gestão ambiental.

Ambos (lixão e aterro
sanitário) apresentam o
mesmo conceito, a mesma
estrutura e o mesmo
tratamento. O que os difere é
o investimento (ou a
ausência dele) .

A

Conhecimentos
Gerais

O quinto período da República no Brasil é conhecido como
_________________ , e teve início em 1985, quando o
vice-presidente eleito José Sarney assumiu a presidência República Velha
do Brasil, após a morte do cabeça de chapa, Tancredo
Neves.

Era Vargas

Ditadura militar

Nova República

D

Conhecimentos
Gerais

