
 

MINISTÉRIO DA DEFESA 

EXÉRCITO BRASILEIRO 
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EXAME INTELECTUAL AOS CURSOS DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS 2019-20 

SOLUÇÃO DAS QUESTÕES DE HISTÓRIA 

 

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

QUESTÃO: Os movimentos de resistência indígena ao domínio e ao escravismo do colonizador se deu de 

distintas maneiras, inclusive através do combate propriamente dito. No nordeste, os indígenas promoveram um 

conflito de resistência que durou mais de dez anos e ficou conhecido como: 

 

Alternativa correta: Confederação dos Cariris 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO:   

Foi o nome dado em função dos grupos indígenas envolvidos que assim eram chamados.  

 

 

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

QUESTÃO: Durante os séculos XVI e XVII, no Brasil, ocorreram diversas rebeliões que refletiam a 

divergência de interesses entre colônia e metrópole.  Dentre essas revoltas, pode-se destacar, respectivamente, 

com seu objetivo a: 

 

Alternativa correta: Revolta de Beckman, ocorrida no Maranhão que devido a insatisfação com a Companhia 

de Comércio do Estado do Maranhão, propunha a abolição do monopólio desta companhia. 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO: 

A Companhia do Comércio do Estado no Maranhão foi criada para atender às demandas de mercado da região. 

No entanto, a mesma, monopolizando o mercado, cobrava preços altos aos comerciantes e senhores de  engenho 

local, causando a insatisfação e o desejo de acabar com o monopólio da Companhia.    

 

 

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

QUESTÃO: Depois da invasão de Portugal pelas tropas napoleônicas, que colocou os portos portugueses sob 

controle francês, D. João determinou a abertura dos portos brasileiros. Essa medida tinha por objetivo 

 

Alternativa correta: atender às necessidades de comércio da Corte no Brasil 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO: 

O fato de os portos das cidades de Lisboa e Porto terem sido invadidos pelos franceses inviabilizava o comércio 

entre Brasil e Europa. Se não houvesse a abertura dos portos brasileiros, acabando com o exclusivo 

metropolitano, o Brasil onde a Corte se instalava ficaria isolado do comércio mundial, inviabilizando a presença 

de D. João na América. 



(Fl 2/2 Solução das questões de História do EI aos CFS 2019-20) 

 

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

QUESTÃO: A República Velha vai de 1889 a 1930, o presidente civil que teve todo seu mandato no século 

XIX  foi : 

 

Alternativa correta: Prudente de Morais 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO: 

O Presidente Prudente de Morais foi o único presidente da república civil a cumprir o mandato no século XIX . 

 

 

 

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

QUESTÃO: O Governo Castelo Branco buscou resolver os desequilíbrios econômicos dos governos anteriores 

por meio do PAEG. São ações desse governo, EXCETO : 

 

Alternativa correta: Construção de Itaipu 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO: 

Itaipu é uma realização do governo Geisel. 

 

  

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

QUESTÃO: A corrente filosófica presente no movimento republicano e que inspirou o lema “Ordem e 

Progresso” foi o: 

Alternativa correta: Positivismo 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO: 

O Positivismo originou-se do pensamento do francês Auguste Comte, que pregava “o amor como princípio, a 

ordem como base e o progresso por fim”.  

 

 

 

 

 


