
Questão Disciplina Questão Alternativa Correta Alternativa B Alternativa C Alternativa D

1 Língua Portuguesa

Analise as orações abaixo quanto ao emprego de 

pronome. / I. Regina entregou a blusa para mim guardar. 

/II. Não pule sem eu lhe ensinar o correto uso do 

equipamento./ III. Ele tem diante dele um velho amigo. / 

Estão de acordo com a norma-padrão da língua 

portuguesa:

II e III, apenas. I e III, apenas. I e II, apenas. I, II e III.

2 Língua Portuguesa
Na oração "Há MUITOS iguais a nós", o termo em 

destaque é 
pronome. advérbio. conjunção. adjetivo.

3 Língua Portuguesa
Selecione a alternativa em que a palavra em destaque seja 

uma conjunção.

Isso acontecia PORQUE 

ele era perdido.

Você não vai comer, POR 

QUÊ?

Pense, e compreenderá o 

PORQUÊ.

POR QUE não gosta 

dela?

4 Língua Portuguesa

Leia as orações abaixo. / I. Você é capaz de reconhecer 

seu defeito mais insuportável? /II. Diga-lhe que não irei. / É 

correto afirmar que

o termo INSUPORTÁVEL, 

presente na I, é um 

adjetivo.

o verbo RECONHECER, 

presente na I, está no 

pretérito imperfeito.

o termo QUE, presente na 

II, é uma conjunção 

aditiva.

o termo LHE, presente na 

II, é um pronome reto.

5 Língua Portuguesa

Na frase "Fica proibido a soltura, no ambiente natural, de 

organismos geneticamente modificados, cuja 

caracterização esteja em conformidade com os termos da 

legislação específica." há um ERRO de

concordância. pontuação. acentuação. ortografia.

6 Língua Portuguesa
Selecione a alternativa correta no que se refere à 

concordância verbal.

Olhar e ver era para mim 

um recurso de defesa.

Soou dez horas por 

igrejas daqueles vales.

Haviam sete anos que o 

casamento desabara.

Neste restaurante existe 

bons pratos.

7 Língua Portuguesa

Selecione a alternativa que preenche corretamente as 

lacunas abaixo, no que  se refere à concordância./ 

____________ das cinco da tarde quando enviei, 

___________ à documentação, a lista de presença do 

treinamento do dia seguinte.

Passava - anexa Passavam - anexa Passava - anexo Passavam - anexo

8 Língua Portuguesa

Selecione a alternativa em que a ocorrência da crase 

esteja em conformidade com a norma-padrão da língua 

portuguesa.

Vendo-me à janela, fez 

sinal que descesse.
Isso cheira à verniz.

Diante da pandemia, 

decidiram fechar o parque 

à visitas.

Foi de cidade à cidade 

procurando por uma pista 

do pai.

9 Língua Portuguesa

Analise as seguintes frases quanto à ocorrência de crase: / 

1. Recorreram a mim./ 2. Puseram-se à discutir na frente 

de todos. / É correto afirmar que

a 2 está errada pois não 

ocorre crase diante de 

verbos.

a 1 está errada pois 

ocorre crase diante de 

artigos indefinidos.

ambas estão em 

desconformidade com a 

norma-padrão da língua 

portuguesa.

ambas estão em 

conformidade com a 

norma-padrão da língua 

portuguesa.

10 Língua Portuguesa

Selecione a alternativa em que a ocorrência da crase 

esteja em DESCONFORMIDADE com a norma-padrão da 

língua portuguesa.

O presidente embarcou 

hoje para sua viagem de 

visita à cinco países da 

Europa.

Fiz um apelo às minhas 

alunas.

Eles vêm buscar as 

pessoas à noite.

Seguia à risca cada 

recomendação do manual.

11 Língua Portuguesa

Analise as seguintes frases quanto à ortografia: / 1. 

Começam a ficar evidentes os sinais de fadiga nessa 

expansão econômica baseada no endividamento./ 2. Não 

posso me enterter com tais lembranças. / É correto afirmar 

que

apenas a 1 está correta. apenas a 2 está correta.

ambas estão em 

desconformidade com a 

norma-padrão da língua 

portuguesa.

ambas estão em 

conformidade com a 

norma-padrão da língua 

portuguesa.



12 Língua Portuguesa

Na frase "Estou deixando emplícito que se deve convencer 

as diferentes classes a agir juntas sem que lhes peça, no 

momento, que abandonem suas diferenças." há um ERRO 

de

grafia de palavra. pontuação. acentuação. concordância.

13 Língua Portuguesa
Selecione a alternativa em que todas as palavras estejam 

corretamente grafadas.

Eram pura ferrugem; há 

muito tempo não deviam 

ser usados.

Tinha repentes políticos 

profundos, tudo 

analisando, advinhando 

tudo.

Olha, você tem certesa do 

que está denunciando?

Foi por isso que 

procuraram refújio nesta 

região.

14 Língua Portuguesa

Selecione a alternativa que preenche corretamente as 

respectivas lacunas abaixo, no que  se refere à ortografia./ 

Olha para a fa__ada despojada, o portão de madeira 

maciça./ Então, em uma em__urrada, tudo voltou, e aquilo 

me__ia demais com ela.

CH - X - X X - CH - X CH - CH - X CH - X - CH

15 Língua Portuguesa
Selecione a alternativa INCORRETA quanto à 

acentuação. ANULADA 

Os números, as 

bandeiras ou qualquer 

outro ítem de 

identificação são mais 

difíceis de distinguir.

Chegamos aqui à 

própria raiz do lírico.

E se eu fizer um 

sanduíche de manteiga 

de amendoim com 

geleia?

Era como se carregasse 

uma melância no 

pescoço no meio de 

uma multidão.

16 Língua Portuguesa

Na frase "Com uma sensaçãozinha de enjôo por causa 

desses pensamentos horríveis, eu me obrigo a seguir em 

frente" há um ERRO de

acentuação. grafia de palavra. pontuação. concordância.

17 Língua Portuguesa

Selecione a alternativa em conformidade com a norma-

padrão da língua portuguesa no que se refere à 

acentuação.

São polens que nunca 

encontrarão o solo fértil.

Os primeiros imãs 

apareceram nos fechos 

dos notebooks da Apple.

Tem como objetivo não 

apenas divertí-los, mas 

também educá-los.

Eles já trouxeram camas 

de bambú e utensílios de 

cozinha.

18 Língua Portuguesa
Selecione a alternativa em que as vírgulas foram 

corretamente empregadas.

As pessoas precavidas, 

contudo, haviam desde a 

véspera abandonado a 

cidade.

Ela consiste em dois 

laboratórios improvisados 

duas cabanas, e um 

banheiro químico externo.

Os pais deles na época, 

trabalhavam com botões, 

linhas e, tecidos.

Não seria, melhor reservar 

isso para o julgamento? 

perguntou o inspetor.

19 Língua Portuguesa
No que se refere à norma-padrão da língua portuguesa 

quanto à pontuação, é correto afirmar que

não se usa o ponto 

interrogativo nas 

perguntas indiretas.

não se usa dois-pontos 

antes de uma citação.

não se usa vírgula para 

separar conjunções 

pospositivas.

não se usa parênteses 

para isolar palavras.

20 Língua Portuguesa

Analise as orações abaixo quanto à ortografia. / I. Em 

poucos anos, foi lançada uma mortadela com baixo teor de 

gordura que continha peru e salchichas de frango em vez 

de carne vermelha. /II. Ele me olhava paralisado, como se 

esperasse por uma reação de total devoção./ III. Sempre 

havia um caráter excessivo em nossa reação a pequenos 

acontecimentos. / Estão de acordo com a norma-padrão da 

língua portuguesa:

II e III, apenas. I e III, apenas. I e II, apenas. I, II e III.



21 Língua Portuguesa

Analise as orações abaixo quanto ao emprego de numeral. 

/ I. Era meu ÚLTIMO argumento sobre aquele assunto. /II. 

Seus pais foram até a METADE do caminho./ III. Senti uma 

saudade imensa de AMBOS. / Dentre os termos 

destacados, pertence à classe dos numerais o contido em:

III, apenas. I, apenas. I e II, apenas. I, II e III.

22 Língua Portuguesa

Na oração "Descrevê-los como virús da mente é algo 

entendido às vezes como um sinal de desdém ou mesmo 

de hostilidade.", há um ERRO de 

acentuação. grafia de palavra. concordância nominal. pontuação.

23 Língua Portuguesa
Selecione a alternativa em que há uma palavra grafada de 

forma INCORRETA.

Ficou muito quieto, 

tentando perceber o que 

tinha acontecido, até que, 

depois de um tregeito, 

desatou a chorar.

Demoramos um tempo 

para entender que podia 

ser um felino que caçava 

humanos.

Por isso, pedi licença, ao 

menos de passagem, para 

pegar algo no balcão.

Já entrevia uma dúzia de 

visitas para fazer, que 

iriam ocupar todo o seu 

dia.

24 Língua Portuguesa

No que se refere à concordância nominal, a frase "Sete 

gavetas não eram bastantes para os pertences de sua 

neta" está

correta, uma vez que o 

termo BASTANTES varia 

quando adjetivo, sinônimo 

de SUFICIENTE.

correta, uma vez que o 

termo BASTANTES varia 

quando advérbio, caso 

em que modifica um 

adjetivo.

incorreta, uma vez que o 

termo BASTANTE é 

adjetivo invariável, não 

podendo, portanto, ser 

escrito no plural.

incorreta, uma vez que, de 

acordo com o contexto, o 

termo BASTANTE é 

advérbio, devendo, 

portanto, ser invariável.

25
Matemática e 

Raciocínio Lógico
Selecione a alternativa que representa uma proposição.

Mário de Andrade foi 

governador do Estado de 

São Paulo.

Que dia lindo!
Ele é o melhor professor 

da escola.
Será que vai chover?

26
Matemática e 

Raciocínio Lógico

Pai, mãe e seus dois filhos foram a um restaurante e 

sentaram-se em volta de uma mesa de tal forma que um 

ficou de frente para o outro. Os nomes dos homens eram 

Marcos e  Beto. Das mulheres, Júlia e Isa. Sabe-se que o 

pai tem a sua frente a Isa, e a sua esquerda, um dos filhos. 

A mãe está sentada ao lado de Beto e à direita do pai. 

Selecione a afirmação verdadeira.

O nome do pai é Beto. O nome da mãe é Isa.

Ao lado do pai, tanto 

direito quanto esquerdo, 

estão os filhos.

Marcos está a frente de 

Isa. 

27
Matemática e 

Raciocínio Lógico

A função de primeiro grau que passa pelos pontos (2, 

3) e (-4 , -7) é: ANULADA 
duas vezes x menos um. duas vezes x mais um. três vezes x menos dois. três vezes x menos um.

28
Matemática e 

Raciocínio Lógico

Um produto que era comercializado por 140 reais passou a 

ser vendido por 161 reais. O aumento correspondente foi 

de:

15 por cento. 12 por cento. 13 por cento. 9 por cento.

29
Matemática e 

Raciocínio Lógico

Na sequência de silabas: Ma, Ta, Ba, Ca, Ma, Ta, Ba . Ca, 

Ma , Ta, ... . O termo que ocupa a posição de número 51 é:
Ba. Ca. Ma. Ta.

30
Matemática e 

Raciocínio Lógico

Veja as proposições: Se Carlos é baixo então, Vera é 

inteligente./ Se Vera é inteligente, então Marcos é atleta. / 

Se Marcos é atleta, então Márcia é alta. / Sabe-se que 

Marcos não é atleta. Portanto é válido concluir que:

Márcia não é alta e Carlos 

não é baixo.

Marcos é atleta e Vera é 

inteligente.
Vera é inteligente. Carlos é baixo.



31
Matemática e 

Raciocínio Lógico

O volume de um paralelepípedo é 90 dm cúbicos. Sabe-se 

que a largura da base mede 5 dm e a altura do 

paralelepípedo é o dobro do comprimento da base. 

Podemos afirmar que área da base desse paralelepípedo 

é: 

15 dm quadrados. 20 dm quadrados. 30 dm quadrados. 18 dm quadrados.

32
Matemática e 

Raciocínio Lógico

Os bilhetes de uma rifa são numerados de 1 a 100. A 

probabilidade do bilhete sorteado ser um número maior 

que 60 ou número par é:

70 por cento. 50 por cento. 65 por cento. 40 por cento.

33
Matemática e 

Raciocínio Lógico

Um determinado produto passou a ser comercializado por 

847,50 reais. Sabendo que esse valor é resultado de um 

aumento de 13 por cento sobre o valor anterior, é possível 

afirmar que antes do aumento esse mesmo produto 

custava:

750 reais. 680 reais. 710 reais. 745 reais.

34
Matemática e 

Raciocínio Lógico

Dadas as funções: f : x sobre dois mais 5 e g : dois x mais 

quatro, a função composta da g na f será:
x mais 7. x sobre dois mais 7. 2x mais 7. x mais 5.

35
Matemática e 

Raciocínio Lógico

Em uma caixa foram colocados números de 1 a 50. A 

probabilidade de ser sorteado ao acaso um número primo 

é de:

três décimos. cinco quinze avos. um quinto. cinco décimos.

36
Matemática e 

Raciocínio Lógico

Leia as proposições: Paulo é motorista ou Ana é 

professora. / Se Vagner joga bola, então Luciane não é 

cozinheira. / Luciane é cozinheira e Ana é professora. / 

Beatriz estuda e Paulo não é motorista. / Podemos concluir 

que:

Ana é professora e 

Luciane é cozinheira.

Paulo não é motorista e 

Luciane não é cozinheira.

Vagner joga bola e Beatriz 

estuda.
Beatriz não estuda.

37
Matemática e 

Raciocínio Lógico

Dados três pontos distintos A, B e C e sabendo que a 

distância de A até B é de 12 cm e que a distância de B até 

C é de 9 cm, não pode corresponder a distância de A até 

C:

23 cm. 15 cm. 8 cm . 6 cm.

38
Matemática e 

Raciocínio Lógico

Para revestir o piso de uma sala, pode-se utilizar lajotas 

retangulares de 30 cm por 20 cm ou lajotas quadradas de 

40 cm de lado. Se forem as retangulares, será necessário 

um total de 120 lajotas. Se forem utilizadas as quadradas, 

a quantidade mínima de lajotas será de: 

45. 60. 75. 90.

39
Matemática e 

Raciocínio Lógico

Ao lançarmos simultaneamente dois dados honestos  

comuns, a probabilidade de que a soma dos dois 

resultados seja igual a 6 ou 9 é:

25 por cento. 30 por cento. 20 por cento. 40 por cento.

40
Matemática e 

Raciocínio Lógico

Para um concurso público, tiveram 1.800 inscrições, sendo 

40 por cento homens e 60 por cento mulheres. Sabendo 

que passaram 35 por cento do homens e 45 por cento das 

mulheres, a quantidade de candidatos aprovados neste 

concurso foi de:

738. 486. 398. 252.

41
Matemática e 

Raciocínio Lógico

O ponto de encontro entre as retas que representam as 

funções f: dois x  menos um  e g: x mais sete é:
(8, 15). (15, 8). (-8, -1). (-1, 8).

42
Matemática e 

Raciocínio Lógico

Observe a sequência: 3, ___, ____, 18, ____, ____, 33, ... 

O oitavo termo dessa sequência será:
38. 43. 28. 48.



43
Matemática e 

Raciocínio Lógico

Se a área total de um cubo é de 384 cm quadrados, o seu 

volume será de:
512 cm cúbicos. 1.156 cm cúbicos. 64 cm cúbicos. 216 cm cúbicos.

44
Matemática e 

Raciocínio Lógico

Os zeros da função quadrática f: x ao quadrado mais 5x 

mais 4 são:
(-1) e (-4). (-1) e 4. 1 e (-4). 1 e 4.

45
Matemática e 

Raciocínio Lógico

Para ser considerada uma proposição, a sentença precisa 

ser uma

oração declarativa que 

pode ser verdadeira ou 

falsa.

ordem. interrogação.

oração declarativa que 

deve ser verdadeira e 

falsa ao mesmo tempo.

46
Matemática e 

Raciocínio Lógico

Observe essa sequência: Quadrado, Círculo, Triângulo, 

Retângulo, Quadrado, Círculo, Triângulo, Retângulo, 

Quadrado, ... / Sobre essa sequência, é correto afirmar que

na posição de número 82 

encontraremos um 

círculo.

o triângulo aparecerá em 

todas as posições 

múltiplas de três. 

em todas as posições que 

o círculo aparecer 

corresponderá à ordem 

crescente de todos os 

múltiplos de dois.

para localizar uma figura 

qualquer é necessário 

primeiramente localizar o 

triângulo.

47
Matemática e 

Raciocínio Lógico

A quantidade de pessoas que compareceram para fazer 

um concurso público representa 72 por cento do total de 

inscritos. Sabendo que não compareceram 4.368 pessoas, 

o total de inscritos neste concurso foi de:

15.600. 11.490. 10.810. 9.100.

48
Matemática e 

Raciocínio Lógico

A regra da sequência numérica: 5, 11, 23, ____, ____, 191 

é: 

duas vezes o número 

mais um.
o número mais três.

duas vezes o número 

menos um.
o número menos três.

49 Conhecimentos Gerais

Ao menos 32 pessoas foram mortas, no dia 21 de janeiro, 

por dois homens-bomba num mercado no centro de 

Bagdá. Acerca da notícia veiculada, selecione a alternativa 

INCORRETA.

A autoria foi reivindicada 

pela Al-Qaeda.

Atentado ocorreu em 

meio a debate sobre 

antecipação das eleições 

no Iraque.

A redução das tropas 

americanas é feita por 

meio de um acordo 

firmado entre os dois 

países.

O atentado ocorreu horas 

após a posse de Joe 

Biden como presidente 

dos EUA, que mantêm 

tropas no país para 

combater o grupo 

terrorista.

50 Conhecimentos Gerais

Presidente _______________ foi o primeiro líder a ser 

imunizado na América Latina. Tomou dose da vacina 

Sputnik V, desenvolvida na Rússia. / Selecione a 

alternativa que preenche corretamente a lacuna acima.

da Argentina do Chile da Venezuela do Uruguai

51 Conhecimentos Gerais

Logo depois de tomar posse como presidente dos Estados 

Unidos, Joe Biden assinou 17 decretos para desfazer 

diretamente políticas instituídas por Donald Trump e 

corrigir o que ele considera falhas do legado do 

republicano, ou, nos limites do Poder Executivo, instruir 

órgãos e agências do governo a implantarem mudanças de 

rota. Selecione a alternativa que NÃO apresenta uma das 

mudanças.

Excluir dos censos do 

país aqueles que não são 

considerados cidadãos 

americanos.

Revogação da declaração 

de emergência que 

ajudou a financiar a 

construção de um muro 

na fronteira dos EUA com 

o México.

Suspensão do processo 

de saída da OMS.

Ordenação da volta ao 

Acordo de Paris.



52 Conhecimentos Gerais

Em um pleito marcado pelo alto nível de abstenção, 

Marcelo Rebelo de Sousa foi reeleito presidente de 

Portugal no dia 24 de janeiro./Acerca do assunto, analise 

as proposições abaixo./ I. Portugal possui um regime 

parlamentarista, em que o governo está nas mãos do 

primeiro-ministro./ II. O presidente tem uma função mais 

institucional, sendo o chefe de Estado./III. Embora não 

governe, o presidente tem alguns poderes estratégicos, 

como a possibilidade de vetar leis e de dissolver o 

Parlamento./ Está correto o contido em:

I, II e III. I e II, apenas. II e III, apenas. I e III, apenas.

53 Conhecimentos Gerais

O Tratado sobre a Proibição de Armas Nucleares, 

negociado e aprovado em 2017 nas Nações Unidas, entrou 

oficialmente em vigor no dia 22 de janeiro. Acerca do 

assunto, é correto afirmar que

continua a enfrentar 

oposição das potências 

atômicas e de entidades 

como a Organização do 

Tratado do Atlântico Norte 

(Otan). 

esse é o quarto tratado 

multilateral de 

desarmamento nuclear 

aprovado em mais de 

duas décadas. 

o Brasil ratificou o pacto e 

está à frente da iniciativa 

diplomática.

os signatários se 

comprometem somente a 

não adquirir armas 

nucleares.

54 Conhecimentos Gerais

O presidente dos EUA , Joe Biden, propôs à Rússia uma 

ampliação de ______ anos do último tratado de 

desarmamento em vigor entre as duas potências 

nucleares, o Novo Start, que expira em 5 de fevereiro. O 

Novo Start é o único tratado vigente entre os dois países./ 

Selecione a alternativa que preenche corretamente a 

lacuna acima.

cinco dois dez oito

55 Conhecimentos Gerais

O governo do estado publicou, no dia 23 de janeiro, o 

Decreto nº 43.303, que determina medidas mais rígidas de 

isolamento. Dentre elas, está a restrição da circulação de 

pessoas em espaços e vias públicas de todo o estado nas 

24 horas do dia. O estado enfrenta um novo surto de Covid-

19, e sofre com colapso no sistema de saúde – por lotação 

de hospitais e falta de oxigênio. Trata-se de(o)

Amazonas. Rio Grande do Norte. Minas Gerais. Rio Grande do Sul.

56 Conhecimentos Gerais

De acordo com o Ministério da Saúde, a vacinação 

nacional contra a Covid-19 começou no dia 18 de janeiro. 

A primeira etapa é voltada para:

profissionais de saúde da 

linha de frente no 

combate ao coronavírus, 

idosos que vivem em 

asilos e indígenas. 

presidiários, profissionais 

da saúde e pessoas com 

baixa imunidade.

todos portadores de baixa 

imunidade e profissionais 

da saúde.

todos os idosos e 

funcionários que 

trabalham na área da 

saúde.

57 Conhecimentos Gerais

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anulou, no 

dia 25 de janeiro, a proibição de seu antecessor, Donald 

Trump, para que 

transgêneros sirvam nas 

Forças Armadas, uma 

decisão considerada 

discriminatória.

não seja necessário ter 

visto para ingressar no 

país.

todo cidadão presente no 

país automaticamente 

tenha visto de cidadão 

americano.

o país receba mais 

refugiados.



58 Conhecimentos Gerais

O procurador-geral da República, Augusto Aras, pediu, no 

dia 23 de janeiro, ao Supremo Tribunal Federal (STF), a 

abertura de um inquérito contra o ministro da Saúde, 

Eduardo Pazuello. Selecione a alternativa que apresenta o 

motivo.

Apurar se houve omissão 

no enfrentamento da crise 

provocada pela falta de 

oxigênio para pacientes 

com Covid-19 em 

Manaus.

Denúncia anônima 

apontando envolvimento 

no recebimento de 

propina durante os 

trâmites de compra de 

vacinas.

Indícios de improbidade 

administrativa no primeiro 

mês de sua atuação 

enquanto ministro.

Denúncia de ter furado fila 

ao receber uma dose da 

vacina assim que chegou 

ao Distrito Federal.

59 Conhecimentos Gerais

Filme de Justin Webster descreve a proposta de uma 

tentativa de entender a estranha história do menino 

nascido na pobreza de um lugarejo colombiano e que se 

torna um gênio da literatura. O filme conta a história do 

autor de Cem anos de Solidão:

Gabriel García Márquez. Pablo Neruda. Eduardo Galeano. Mario Vargas Llosa.

60 Conhecimentos Gerais

O único estudo em fase 3 no mundo de uma vacina para 

prevenir o HIV está recrutando voluntários para testes no 

Brasil. Ao todo, serão 136 voluntários selecionados. Acerca 

do assunto, selecione a alternativa correta.

O estudo internacional, 

chamado Mosaico, ocorre 

também em outros países 

como Argentina, Itália e 

Estados Unidos.

Os voluntários precisam 

tomar duas doses, 

apenas.

As poucas mutações do 

HIV exigem um número 

pouco comum de doses.

Ao todo, os voluntários 

serão acompanhados por 

dez anos.

61 Conhecimentos Gerais

O Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2021, que 

ainda será analisado pelo Congresso, tem a menor 

proposta de orçamento desde 2000 para o Ministério do 

Meio Ambiente. Sobre o assunto, analise as assertivas 

abaixo./ I. O corte na previsão de orçamento para o meio 

ambiente ocorre após um ano com altas taxas de 

desmatamento e queimadas./ II. As queimadas na 

Amazônia em 2020, ainda em outubro, já haviam 

ultrapassado o número registrado durante todo o ano 

anterior./III. O governo propõe uma redução do orçamento 

destinado para Ibama e ICMBio./ Está correto o contido 

em:

I, II e III. I e II, apenas. II e III, apenas. I e III, apenas.

62 Conhecimentos Gerais

República é a forma de governo vigente no Brasil desde 15 

de novembro de 1889, quando foi proclamada. Desde essa 

data, o Brasil já teve seis diferentes repúblicas. Sobre o 

assunto, selecione a alternativa correta.

A atual república brasileira 

é conhecida como Nova 

República e está em vigor 

desde o fim da Ditadura 

Militar. 

A Primeira República, 

também conhecida como 

República Velha teve 

como principal 

característica a 

centralização do poder no 

Executivo.

Na Era Vargas, a principal 

característica foi o 

enfraquecimento da 

propaganda política.

A Política do Café com 

Leite e a Política dos 

Governadores foram 

colocadas em prática 

durante a Segunda 

República.

63 Conhecimentos Gerais

A Guerra de Canudos é tida como um dos principais 

conflitos que marcam o período entre a queda da 

monarquia e a instalação do regime republicano no Brasil. 

Tal conflito ocorreu na seguinte região brasileira:

Nordeste. Sudeste. Sul. Centro-Oeste.



64 Conhecimentos Gerais

Sobre o período Brasil Colônia, analise as proposições 

abaixo./ I. O primeiro dos governadores gerais do Brasil foi 

Tomé de Souza./ II. A formação da sociedade colonial 

passou a articular-se a partir desses elementos: economia 

cafeeira, sistema escravista e afastamento do interior do 

país./III. Da então Capitania de São Paulo saíram os 

empreendimentos conhecidos como bandeiras e entradas./ 

Está correto o contido em:

I e III, apenas. I e II, apenas. II e III, apenas. I, II e III.

65 Conhecimentos Gerais

A Inconfidência Mineira, ou Conjuração Mineira, é como 

ficou conhecida a revolta de caráter separatista que estava 

sendo organizada na capitania das Minas Gerais no final 

do século XVIII. Acerca do assunto, é correto afirmar que

foi uma conspiração 

organizada pela elite 

socioeconômica da 

capitania das Minas 

Gerais. 

os envolvidos com essa 

revolta tinham em mente 

defender a coroa 

portuguesa.

os envolvidos achavam 

que a capitania não tinha 

condições econômicas de 

se autossustentar.

as reivindicações feitas 

pelos inconfidentes se 

resumiam a realização de 

eleições a cada quatro 

anos e proclamação de 

uma república.

66 Conhecimentos Gerais

Em virtude da extensão territorial do Brasil, o clima 

brasileiro possui grandes variações. Sobre o assunto, é 

INCORRETO afirmar que

o clima subtropical 

apresenta-se em regiões 

serranas e de planaltos, 

especialmente na região 

Sudeste.

o clima equatorial é 

identificado em quase 

todos os estados da 

região Norte, além de 

parte do Mato Grosso e 

Maranhão. 

o clima tropical influencia 

grande parte do centro do 

país, especialmente os 

estados do Centro-Oeste.

o clima semiárido é típico 

da região Nordeste, 

especialmente no interior.

67 Conhecimentos Gerais

No que se refere ao relevo brasileiro, analise as 

proposições abaixo./ I. É constituído, principalmente, por 

planaltos, planícies e depressões./ II. As planícies são as 

formas de relevo mais recentes no tempo geológico, e no 

Brasil podemos destacar as planícies do Pantanal, do Rio 

Amazonas e as localizadas ao longo do litoral brasileiro./III. 

Só existem três cadeias de montanhas no território 

brasileiro./ Está correto o contido em:

I e II, apenas. II e III, apenas. I e III, apenas. I, II e III.

68 Conhecimentos Gerais

Bioma que ocorre principalmente no Planalto Central 

Brasileiro e ocupa aproximadamente 24% do território 

brasileiro. É reconhecido como a Savana mais rica do 

mundo em biodiversidade:

Cerrado. Caatinga. Pantanal. Mata Atlântica.

69 Conhecimentos Gerais

As Forças Armadas de _____________, - país localizado 

no sudeste asiático - aplicaram um golpe de Estado no 

início de fevereiro, encerrando um período longo de poder 

dividido entre militares e o governo civil. /Selecione a 

alternativa que preenche corretamente a lacuna acima.

Mianmar Bangladesh Laos Singapura



70 Conhecimentos Gerais

No início de fevereiro, o ministro das Relações Exteriores 

do Irã, Mohammad Javad Zarif, pediu à União Europeia 

que administre o retorno de Teerã e Washington ao 

______________________________, após um 

contraponto sobre quem deve agir primeiro./Selecione a 

alternativa que preenche corretamente a lacuna acima.

acordo nuclear Acordo de Paris
Tratado de Associação 

Transpacífica

Conselho de Direitos 

Humanos das Nações 

Unidas

71 Conhecimentos Gerais
Foi eleito, no dia 01 de fevereiro, presidente da Câmara 

dos Deputados para um mandato de dois anos:
Arthur Lira. Fabio Ramalho. Marcel Van Hattem. General Peternelli.

72 Conhecimentos Gerais

A Revolta da Vacina aconteceu em 1904 e foi motivada 

pela insatisfação da população com a campanha de 

vacinação obrigatória. Acerca do assunto, analise as 

proposições abaixo./ I. Quando Oswaldo Cruz foi nomeado 

para lidar com os problemas sanitários do Rio de Janeiro, 

três doenças foram eleitas os alvos principais: febre 

amarela, varíola e peste bubônica./ II. A lei não agradava 

muito à população, principalmente pelo amplo 

desconhecimento e desinformação a respeito da vacina./III. 

A campanha de vacinação conseguiu erradicar a varíola do 

Rio de Janeiro./ Está correto o contido em:

I, II e III. I e II, apenas. II e III, apenas. I e III, apenas.


