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EXAME INTELECTUAL AOS CURSOS DE FORMAÇÃO E GRADUAÇÃO DE SARGENTOS 2020-21
SOLUÇÃO DAS QUESTÕES DE HISTÓRIA

APROVEITADA PARA:   ( X )   Geral/Aviação  (  X  ) MÚSICA  (  X  ) SAÚDE  

QUESTÃO: Na disputa entre Portugal e Espanha pelos territórios a serem descobertos navegando-
se a Oeste, o limite que vigorou até o fim da União Ibérica foi o

Alternativa correta: meridiano de Tordesilhas.

SOLUÇÃO DA QUESTÃO:  
O meridiano em questão leva seu nome em referência ao Tratado de Tordesilhas, que estabelecia o 
referido limite.

APROVEITADA PARA:   ( X )   Geral/Aviação    ( X )   MÚSICA    ( X )   SAÚDE  

QUESTÃO: Na Segunda Guerra Mundial, diferentemente do que ocorreu na Primeira Guerra,  teve a 
participação direta do Brasil no conflito. O governo no qual se deu a inserção  brasileira na Segunda 
Guerra Mundial foi:  

Alternativa correta: Getúlio Vargas.

SOLUÇÃO DA QUESTÃO:
A participação brasileira na Segunda Guerra ocorreu no governo de Getúlio Vargas, período do Estado 
Novo. A participação direta do Brasil no conflito aconteceu depois de repetidos ataques aos navios 
brasileiros  por  parte  da  força  submarina  alemã.  Os  ataques  alemães  geraram  manifestações 
populares exigindo a entrada do país na guerra, o que aconteceu em 21 de agosto de 1942 quando foi 
declarada oficial a entrada na guerra contra a Itália e a Alemanha.

APROVEITADA PARA:   ( X )   Geral/Aviação    ( X )   MÚSICA    ( X )   SAÚDE  

QUESTÃO: No  ano  de  1930,  foi  rompido  o  acordo  da  política  do  café  com  leite,  isto  é,  o  
desentendimento  entre  os  partidários  do  Partido  Republicano  Paulista  (PRP)  e  do  Partido 
Republicano Mineiro (PRM). Nesse contexto histórico, que agitou a cena política nacional, nasceu a 
Aliança Liberal (AL), um agrupamento político que reunia líderes dos estados:

Alternativa correta: do Rio Grande do Sul, de Minas Gerais e da Paraíba.

SOLUÇÃO DA QUESTÃO:
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A Aliança Liberal foi um agrupamento político que reunia os líderes do Rio Grande do Sul, de Minas  

Gerais e da Paraíba.

APROVEITADA PARA:   ( X )   Geral/Aviação    (X  ) MÚSICA  (  X  ) SAÚDE  

QUESTÃO: As  primeiras  atividades  econômicas  na  América  Portuguesa,  por  parte  do  governo, 
concentraram-se na extração de pau-brasil, dentro do regime de :

Alternativa correta: estanco. 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO:
Estanco era o monopólio régio sobre certo produto como no caso, o pau-brasil. 

APROVEITADA PARA:   ( X )   Geral/Aviação  (   ) MÚSICA  (   ) SAÚDE  

QUESTÃO:  Nos  anos  1624-1635,  ocorreu  a  primeira  tentativa  dos  holandeses  de  invadir  e 
conquistar territórios do Nordeste brasileiro, que fracassou. Essa primeira invasão ocorreu na cidade 
de: 

Alternativa correta: Salvador. 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO:
 A primeira tentativa holandesa de domínio do nordeste brasileiro, que durou praticamente um ano, foi 
na cidade de Salvador, a capital da colônia na época. 

 

APROVEITADA PARA:   ( X )   Geral/Aviação  (   ) MÚSICA  (   ) SAÚDE  

QUESTÃO:  O Período Regencial  Brasileiro  foi  uma época de agitações e  rebeliões  regenciais. 
Indique a alternativa que contém a relação correta entre o movimento e seu local de ocorrência: 

Alternativa correta: Levante Malê - Bahia.  

SOLUÇÃO DA QUESTÃO:
O Levante Malê ocorreu na Bahia. 
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