
PROVA TIPO A - POLÍCIA MILITAR DO PARÁ - SOLDADO MASCULINO

ATUALIDADES - QUESTÕES DE 017 a 024

Prof. Cleber Monteiro

QUESTÃO NÚMERO: 17

GABARITO PRELIMINAR: A

COMENTÁRIO: Com os problemas relacionados à questão agrária, podemos destacar a saída (ou
emigração) de várias pessoas para outros lugares, principalmente para áreas urbanas. Normalmente, esse
movimento é denominado como êxodo rural. O item B está errado, pois os problemas agrários não geram
a demarcação de terras, na verdade ocorre o contrário. O item C está errado devido afirmar que ocorre a
retirada dos grileiros da região. D está errado ao afirmar que gera o fim das queimadas ilegais na
Amazônia, e sabemos que nos últimos anos ocorreu o oposto, aumentaram as queimadas. E o item E está
errado em afirmar que há uma redução na fronteira agrícola, sendo que na verdade ela está em expansão.

QUESTÃO NÚMERO: 18
GABARITO PRELIMINAR: D

COMENTÁRIO: O empate é um ativismo usado por seringueiros que consiste em adentrar nas floresta com
homens, mulheres, crianças e anciãos com o objetivo de impedir a sua destruição. Dessa forma, o item
considerado mais provável para ser assinalado é o item D. Os demais estão totalmente em discordância
com o enunciado.

QUESTÃO NÍUMERO: 19

GABARITO PRELIMINAR: C

COMENTÁRIO: O Serviço Especial de Mobilização de Trabalhadores para a Amazônia foi criado em 1943,
época conhecida como o período da ápice da exploração da borracha na Amazônia, por isso o item a ser
marcado é a letra C. Os demais estão em discordância.

QUESTÃO NÚMERO: 20

GABARITO PRELIMINAR: A

COMENTÁRIO: O mercado Ver-o-peso foi reconhecido como Patrimônio Histórico e Cultural em 1977,
tornando a alternativa A correta. O item B está errado, pois a data de criação é 1625, ou seja século XVII. O
item C está errado, pois a nomenclatura foi dada pelos portugueses em suas transações comerciais. O



item D está errado, pois não é um mercado restrito de peixes. E o item E está errado, pois o mercado
passou por uma grande mudança em 1897 e duas grandes reformas no século XX, fatores que alteraram
sua estrutura original.

QUESTÃO NÚMERO: 21

GABARITO PRELIMINAR: C

COMENTÁRIO: O avanço da soja no estado do Pará gerou um aumento na produção local e,
consequentemente, uma maior articulação com o mercado nacional. Os demais itens estão em
discordância com o enunciado e os efeitos da Sojicultura. Por exemplo, o item A erra ao afirmar o
desaparecimento de cidades. O B em afirmar a diminuição da infraestrutura, na verdade tem um aumento
nos investimentos. O D em dizer que houve uma retração nas atividades agroindustriais. e o E em dizer
que reduziu a atividade comercial na fronteira amazônica.

QUESTÃO NÚMERO: 22

GABARITO PRELIMINAR: D

COMENTÁRIO: A lei Kandir isenta do tributo ICMS os produtos e serviços destinados à exportação. Dessa
forma, o item correto é a letra D.

QUESTÃO NÚMERO: 23

GABARITO PRELIMINAR: A

COMENTÁRIO: O próprio texto nos mostra o que o estado do Pará fez investimentos em tecnologias de
monitoramento e ferramentas de gestão ambiental, logo, o item a ser assinalado é a letra A. Os demais
estão em discordância com as políticas públicas paraenses.

QUESTÃO NÚMERO: 24

GABARITO PRELIMINAR: E

COMENTÁRIO: O conceito de eutrofização está descrito no item E, ou seja, é quando há o aumento de
compostos nutrientes nas águas, por meio de despejo de esgotos, resto de alimentos e fertilizantes.
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