
 
 

PROVA PMTO – CADETE  

QUESTÕES DE ATUALIDADES 

Profa. Rebecca Guimarães 

QUESTÃO 21.  

GABARITO: LETRA B   

Comentário: O texto aprovado no Congresso manteve a autorização para que 

profissionais com "notório saber", reconhecidos pelo sistema de ensino, possam dar 

aulas exclusivamente para cursos de formação técnica e profissional, desde que os 

cursos estejam ligados às áreas de atuação deles. 

 

QUESTÃO 22.  

GABARITO: LETRA E  

Comentário: As únicas metrópoles nacionais brasileiras são: São Paulo, Rio de Janeiro, 

Brasília, Belo Horizonte, Recife, Salvador, Fortaleza, Curitiba e Porto Alegre. 

 

QUESTÃO 23. 

GABARITO: LETRA  A 

Comentário: Está em fase de pesquisa um projeto chinês, o CH UAV, que está 

desenvolvendo um drone que terá capacidade quase equivalente à de um satélite, 

podendo substituir algumas das funções dos satélites de telecomunicações no 

fornecimento de serviços de retransmissão de dados. 

 

QUESTÃO 24.  

LETRA: LETRA E  

Comentário: Como sabemos, a capital provisória do Tocantins foi Miracema do 

Tocantins (ou do Norte). 

 

QUESTÃO 25.  

GABARITO: LETRA C  

Comentário: a) Os ameríndios não formavam apenas um só povo, eram subdivididos 

em vários troncos. 

b) os europeus não colonizaram a América de forma pacífica. Vários conflitos foram 

registrados. 

d) O Brasil possui mais de 880 mil indígenas. 

e) O próprio estado do Tocantins possui a presença dos Cara Preta (Avoé-Canoeiro), 

tribo indígena que possui alguns indivíduos totalmente isolados. 

 



 
QUESTÃO 26.  

GABARITO: LETRA B  

Comentário: O maior rio inteiramente brasileiro é o São Francisco, com 2,7 mil 

quilômetros de extensão.  

 

QUESTÃO 27.  

GABARITO: LETRA D  

Comentário: O Tocantins não faz divisa com o Estado de Minas Gerais nem mesmo 

com o Distrito Federal. 

 

QUESTÃO 28.  

GABARITO: LETRA D  

Comentário: Além do Haemagogus e Sabethes, o Aedes Aegypt, também é transmissor 

da febre amarela. 

 

QUESTÃO 29.  

GABARITO: LETRA C  

Comentário: a) Os governos municipais não exercem apenas funções burocráticas. 

b) A cidade brasileira não está subordinada à governo autoritário. 

d) Não vive em função de exportações. 

e) Não tem um sentimento coletivo de cidadania. 

 

QUESTÃO 30.  

GABARITO: LETRA A 

Desde as eleições municipais de 2016, o Brasil vem convivendo com uma decisão do 

Supremo que proíbe empresas de realizarem doações à partidos políticos ou candidatos. 
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