
   

 

 

PROVA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL - SOLDADO 

QUESTÃO DE RIDE E ATUALIDADES 

Prova Tipo A 

 

Questão 18 

Gabarito: B 

Comentário:  Mesmo com uma área de cultivo entre as menores do Brasil, a produção de soja do DF aumenta 

a cada ano. Dados da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) indicam que a capital possui cerca de 

250 áreas onde o grão é plantado. A produção local, no entanto, se destaca pela produtividade e pela 

qualidade, características engrossadas pelo clima seco, favorável ao plantio, uso sistemático de tecnologias 

de produção, boas práticas conservacionistas de solo e ao próprio melhoramento genético, proporcionado, 

sobretudo, pela proximidade com a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa). 

 

 

Questão 19 

Gabarito: E 

Comentário: Como o Lago Paranoá pertence a escala bucólica das escalas pensadas por Lucio Costa, nada mais 

natural que ele tenha sido pensado principalmente para atender questões paisagísticas e de lazer da 

população. Recentemente, o governo desobstruiu a orla do Lago Paranoá e iniciou uma série de obras de 

infraestrutura pra incrementar o lazer e o comercio na região. 

 

 

Questão 20 

Gabarito: C 

Comentário: As ocupações irregulares e os loteamentos clandestinos colaboraram para o aumento da 

população da cidade. 

 

 

Questão 21 

Gabarito: B 



   

 

 
Comentário: A COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL (NOVACAP) é uma empresa pública vinculada 

à Secretaria de Viação e Obras do Distrito Federal (Brasília). Foi criada em 19 de setembro de 1956 pela Lei 

nº 2.874, com a finalidade de executar os serviços de urbanização e de construção da nova capital da 

República. 
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