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INSTRUÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA

1. Verifique se este caderno contém 30 questões e/ou qualquer tipo de defeito. Qualquer problema, avise, imediatamente,
o fiscal.

2. Verifique se o número do gabarito deste caderno corresponde ao constante da etiqueta fixada em sua carteira. Se
houver divergência, avise, imediatamente, o fiscal.

3. Sobre a folha de respostas.
• Confira os seguintes dados: nome  do candidato, número de inscrição,  número da

prova e número do gabarito.

• Assine no local apropriado.

• Preencha-a, cuidadosamente, com caneta esferográfica azul escuro, escrita grossa
(tipo Bic cristal), pois a mesma não será substituída em caso de erro ou de rasura.

• Para cada questão, preencha sempre dois alvéolos:  um na coluna das dezenas e um
na coluna das unidades, conforme exemplo ao lado: questão 18, resposta 06.

4. No tempo destinado a esta prova (4 horas), está incluído o de preenchimento da folha de respostas.

5. Transcreva as respostas somente na folha de respostas.

6. Ao término da prova, levante o braço e aguarde atendimento. Entregue este caderno, a folha de respostas e o caderno de
Redação ao fiscal.
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GEOGRAFIA

01 – Assinale o que for correto sobre a educação formal e
a informal, a formação profissional e o emprego nas
sociedades modernas.
01) O aumento do desemprego evidencia-se nos

países menos desenvolvidos, nos quais não
houve adequação da formação profissional às
inovações tecnológicas. Nos países
desenvolvidos, porém, a qualificação
profissional permite o acesso de toda a
população ativa ao trabalho.

02) As universidades não são mais os únicos agentes
de transmissão e de atualização de
conhecimentos técnicos de nível superior.
Muitas empresas preferem atualizar ou treinar os
seus funcionários através de programas
desenvolvidos dentro da própria organização.

04) O conceito de alfabetização está mudando, no
Brasil. Antes, era considerado alfabetizado
aquele que sabia ler e escrever o básico. O
analfabeto dos novos tempos será o indivíduo
que, embora sabendo ler palavras, for incapaz
de, por exemplo, compreender um manual de
instruções.

08) Cada vez mais, as empresas exigem que os
funcionários se enquadrem em uma estrutura de
ensino permanente, capaz de mantê-los
atualizados para o desempenho das suas
funções.

16) A informática fez surgir novas profissões e
atividades diversas, muitas delas ligadas à
divulgação de informações e de imagens, ao
marketing e ao comércio eletrônico, entre
outras.

32) A globalização e a robotização criaram novas
frentes de trabalho, nos países desenvolvidos. É
nesse contexto que grandes levas de africanos e
de sul-americanos são requisitados para ocupar
vagas de emprego junto à Comunidade
Européia.

02 – Assinale o que for correto sobre a atmosfera e os
climas da Terra.
01) No litoral do Sudeste e do Sul do Brasil, as

chuvas frontais resultam do encontro de uma
massa de ar úmida com o front marítimo da
serra do Mar.

02) Os climas quentes e úmidos predominam no
território brasileiro. Isso ocorre, dentre outros
fatores, devido à influência de massas de ar
úmidas e também porque boa parte do País está
na zona intertropical do planeta.

04) Na Amazônia, a oscilação de temperatura média
mensal é pequena. Nessa região, predominam
massas de ar quente. Já em Porto Alegre, o
verão é quente, mas o inverno é frio para os
padrões brasileiros, e não há estação seca.

08) A troposfera é a camada da atmosfera que
apresenta um conjunto de condições favoráveis
ao desenvolvimento da vida.

16) O hemisfério Norte apresenta maior área com
predomínio de climas continentais do que o
hemisfério Sul. Isso ocorre devido à maior
extensão de terras emersas, isto é, acima do
nível das águas, no hemisfério Norte. No
hemisfério Sul, a maritimidade influi nos climas,
resultando em amplitudes térmicas diárias
menos pronunciadas do que nos climas de
influência continental.

32) No inverno, as principais massas de ar que
atingem o Sul e o Sudeste do Brasil são a Polar
Marítima e a Polar Continental, ambas com
origem no Pólo Sul.

64) Em regra, quanto maior a altitude, menor a
temperatura.
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03 – Assinale o que for correto sobre as atividades
agrícola, pecuária e extrativa vegetal na região
Centro-Oeste do Brasil.
01) No Pantanal Mato-Grossense, o gado bovino é

criado de modo extensivo. Durante as cheias, o
gado é conduzido a lugares mais altos.

02) O principal mercado consumidor do gado criado
no Centro-Oeste abrange os estados da região
Norte, que fazem divisa com o Mato Grosso.
Isso ocorre devido à impossibilidade de
desenvolvimento da pecuária de corte no
ecossistema amazônico.

04) Tradicionalmente, o Centro-Oeste destacou-se
na produção de arroz. Porém foi a partir da
década de 90 do século XX que a região se
consolidou como importante produtora de grãos,
com destaque para a soja e o milho, entre outros
cultivos.

08) Assim como ocorreu no Paraná, a modernização
da agricultura esteve associada aos cultivos
comerciais, a exemplo da soja, introduzindo um
maquinário moderno, com utilização de tratores,
semeadeiras e colheitadeiras.

16) No Mato Grosso do Sul, a região de Dourados
foi uma das primeiras a passar pelo processo de
modernização da agricultura. Contou com as
vantagens do solo fértil e da proximidade dos
grandes centros consumidores do Sudeste.

32) As áreas de cerrado da região de Campo Grande
foram ocupadas, principalmente, por migrantes
nordestinos, acostumados com as condições
semi-áridas. Já no Pantanal, os paulistas e os
gaúchos foram os principais colonizadores.

64) A erva-mate ainda é um produto extrativo
explorado no Mato Grosso do Sul. O quebracho,
do qual se extrai o tanino, é extraído na região
pantaneira, drenada pelo rio Paraguai.

04 – Com o fim da Segunda Guerra Mundial, muitos
países africanos investiram em armamentos,
vendidos principalmente pelos Estados Unidos,
pela França e pela antiga União Soviética. Assinale
o que for correto sobre os conflitos no continente
africano, recorrendo ao quadro abaixo, quando
necessário.

MAIORES COMPRADORES
AFRICANOS DE ARMAS

(em bilhões de dólares) – 1980-1990
Líbia 19,2
Egito 12,0
Argélia 7,5
Angola 7,0
Etiópia 6,7
Marrocos 2,7
Nigéria 2,4
Moçambique 1,7

             Fonte: Oliva, J. e Giansanti, R., 1998.

01) Líbia, Egito, Angola e Nigéria constituem os
países do "Magreb" que mais se envolveram em
conflitos internos.

02) No século XIX, os impérios coloniais europeus
repartiram arbitrariamente o território africano.
Com isso, tribos rivais foram reunidas em um
mesmo território, e grupos de uma mesma etnia
e cultura foram divididos e separados,
espacialmente. Com a descolonização, esses
grupos se confrontaram, criando-se muitos
conflitos pela posse de territórios e pela
imposição de valores culturais.

04) Angola e Etiópia são exemplos de países onde a
luta armada envolveu grupos étnicos diferentes.

08) A África foi usada, em conseqüência de seus
conflitos internos, para "desencalhar" o estoque
de armas obsoletas, soviéticas e norte-
americanas.

16) Apesar dos conflitos étnico-culturais, o cenário
econômico africano evoluiu positivamente, nas
décadas de 80 e 90 do século XX, reduzindo a
miséria do povo.

32) Os países da África Equatorial ficaram à
margem dos conflitos étnicos que ocorreram ao
Norte e ao Sul do continente. Porém foi na faixa
equatorial que grassou a epidemia da Aids.
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05 – Fernando Henrique Cardoso desarticulou, durante o
seu governo, algumas superintendências, como é o
caso da Sudene e da Sudam, devido às denúncias de
desvio de verbas e de corrupção. O governo atual
procura reativar a Sudene, considerando-a
importante para o desenvolvimento regional.
Assinale as alternativas corretas sobre as
características, os objetivos e as funções desses
órgãos de planejamento regional.
01) A área de abrangência das superintendências

não coincide, obrigatoriamente, com os limites
das regiões administrativas definidas pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística –
IBGE.

02) A Sudene foi criada com o objetivo de diminuir
as disparidades regionais entre o Nordeste,
miserável, e os estados de São Paulo e Rio de
Janeiro, onde a atividade industrial se fortalecia.

04) Sudam, Sudeco e Sudesul são, respectivamente,
superintendências criadas para planejar as
atividades no âmbito da Amazônia, de parte do
Centro-Oeste e dos estados do Sul. São Paulo e
Rio de Janeiro ficaram à margem desses três
grandes conjuntos regionais.

08) Suframa e Codevasf, órgãos voltados,
respectivamente, para a Zona Franca de Manaus
e para o Vale do São Francisco, foram criados
para planejar as atividades e promover o
desenvolvimento nessas áreas.

16) O modelo de planejamento regional das
superintendências é do tipo desconcentrador.
Concede mais autonomia política e decisória aos
estados e aos municípios, limitando a ação do
governo federal, na definição das metas e na
cessão de recursos.

32) Embora a Sudene e a Suframa tenham sido
capazes de produzir algum crescimento
econômico, nas respectivas áreas de atuação,
não criaram um mercado consumidor regional
capaz de absorver a produção. Grande parte dos
produtos fabricados nessas áreas são
comercializados no Centro-Sul.

64) Apesar de denúncias de corrupção, pode-se
dizer que a atuação das superintendências tem
sido democrática, atendendo ao pequeno
investidor e visando às potencialidades
ecológicas regionais. A Sudam incentiva, por
exemplo, a criação de ranários, na Amazônia
tropical. No Nordeste, os açudes fornecem água
ao sertanejo. Os incentivos financeiros não
atenderam aos grupos de poder local.

06 – Identifique o que for correto sobre os aspectos
geoeconômicos, no estado do Paraná.
01) Em vista da abundância de pastagens naturais, a

região dos Campos Gerais é a mais importante
área de criação de gado, no Estado.

02) O rio Paranapanema, que constitui a divisa do
Paraná com São Paulo e com o Mato Grosso do
Sul, é o curso de água que apresenta o maior
potencial hidrelétrico instalado no Estado.

04) Os férteis solos conhecidos como "terras roxas",
presentes no Norte e no Oeste do Estado,
resultam da decomposição de rochas vulcânicas
basálticas.

08) É principalmente na região Metropolitana de
Curitiba que se concentram as modernas e
dinâmicas indústrias, de tecnologia mais
avançada.

16) A presença de uma agricultura empresarial
moderna, centrada na produção de grãos,
caracteriza a paisagem agrícola de grande parte
dos territórios no Norte e no Oeste do Estado.

32) Assim como no Rio Grande do Sul, a forte
presença de imigrantes italianos no Segundo
Planalto está associada à ocorrência de solos e
de climas propícios ao cultivo da uva e à
produção de vinhos finos.

07 – No contexto do Brasil Meridional, o Paraná
individualiza-se perante os demais estados da região
por
01) possuir o maior potencial hidrelétrico em

exploração.
02) apresentar,  na  composição  de  sua  população,

principalmente no Norte do Estado, a presença
de descendentes de japoneses.

04) apresentar uma vasta área de clima tropical,
situada na porção Norte do Estado.

08) não apresentar, em seu território, inverno com
temperaturas negativas (inferiores a 0°C) ou
com neve.

16) ser o único a possuir reservas de carvão mineral
e de xisto pirobetuminoso.
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08 – Assinale o que for correto sobre os índios, no Brasil
e no Paraná.
01) Os índios, como tutelados do Estado brasileiro,

não têm direito a votar nas eleições. Quanto à
cidadania, equiparam-se às crianças.

02) O Estatuto do Índio é contraditório, porque
procura, por um lado, integrá-los à sociedade
nacional, através da educação formal e, por
outro lado, espera garantir a manutenção de sua
identidade étnica e cultural.

04) No Paraná, as reservas indígenas garantem a
preservação dos grupos, estando esses territórios
a salvo das múltiplas formas de exploração
econômica da sociedade moderna.

08) No Brasil, muitas obras de abertura de estradas e
de construção de usinas hidrelétricas invadiram
parte das terras demarcadas das reservas
indígenas, criando conflitos armados entre
índios e grupos governamentais ou econômicos.

16) Na Amazônia brasileira, garimpeiros,
madeireiros, fazendeiros e posseiros
freqüentemente invadem terras indígenas,
ameaçando a integridade das reservas e da
cultura dos índios.

32) Caingangues e guaranis são grupos indígenas
presentes no Paraná.

64) A reserva de Apucaraninha, no centro do estado
do Paraná, concentra população indígena de
origem xetá, que é o grupo mais populoso,
depois dos guaranis.

09 – Assinale o que for correto sobre a economia
brasileira.
01) O déficit da balança comercial indica que o

valor das importações excedeu o valor das
exportações.

02) O Plano Real promoveu a abertura do mercado
estrangeiro aos produtos nacionais e a taxação
dos produtos estrangeiros. O fato resultou em
barateamento dos produtos brasileiros, com um
correspondente encarecimento dos produtos
importados.

04) As altas taxas de juros dos empréstimos
bancários inibem os investimentos produtivos,
tanto nas atividades agropecuárias como nas
atividades industriais.

08) Os portos de Santos, do Rio de Janeiro e de São
Luís integram-se a corredores de exportação.

16) A taxação dos produtos importados é uma
medida protecionista, pois torna os produtos
estrangeiros mais caros e menos competitivos,
quanto ao preço, frente aos produtos nacionais.
A política de substituição de importações,
implantada por volta de 1930, no Brasil, baseou-
se nesse princípio.

32) Em uma economia de mercado de cunho liberal,
as barreiras protecionistas do mercado interno
são rompidas, levando, por exemplo, à abolição
de barreiras tarifárias e de cotas de importação.

64) No contexto do Mercosul, o Brasil exporta
produtos principalmente para a Argentina e
importa bens principalmente do Paraguai e do
Chile.
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10 – Assinale o que for correto sobre a dinâmica do
relevo.
01) A presença de rios meândricos correndo em uma

ampla planície de sedimentação, circundada por
encostas desgastadas, indica que a área está na
fase final do processo erosivo.

02) O processo de abrasão marinha corresponde à
erosão do relevo costeiro pela ação das ondas do
mar, dando origem às falésias.

04) As formas de acumulação marinha em cordões
arenosos paralelos à costa são denominadas
restingas.

08) As dunas são formas de destruição do relevo
costeiro. Resultam do processo de deflação,
provocado pelos ventos e pelas marés, que
carregam as areias.

16) As costas de fiordes são exemplos de antigos
vales glaciários invadidos pelas águas do mar.

32) Os  depósitos  de  loess  são   formados   por
sedimentos grosseiros. Pela ação dos ventos,
erodem as rochas através do processo de
corrosão, criando formas semelhantes a
cogumelos ou a taças.

64) Nas cavernas, o gotejamento de água forma as
estalactites e as estalagmites. O Vale do Rio
Ribeira, que atravessa parte dos estados do
Paraná e de São Paulo, apresenta cavernas
calcárias. A Caverna do Diabo é um exemplo.

11 – Assinale o que for correto sobre os movimentos da
Terra e as suas implicações.
01) No movimento de rotação, a Terra gira de oeste

para leste, no sentido anti-horário.
02) As diferentes estações do ano decorrem do

movimento de translação, em conjugação com a
inclinação do eixo da Terra, em relação ao plano
de órbita do planeta.

04) O movimento de translação, de ciclo anual,
interfere diretamente na circulação atmosférica e
na velocidade e na direção das correntes
marinhas.

08) Os solstícios, em junho e em dezembro, e os
equinócios, em março e em setembro, decorrem
do posicionamento da Terra em relação ao Sol,
no decorrer do ano.

16) A sucessão e a duração dos dias e das noites são
conseqüências diretas das diferenças de
velocidade verificadas no movimento de
rotação, à medida que a latitude aumenta, do
Equador aos pólos.

32) O leve achatamento das regiões polares bem
como a dilatação na região equatorial são
fenômenos diretamente relacionados ao
movimento de rotação da Terra.
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12 – Sobre a estrutura da Terra e a sua composição,
assinale o que for correto.
01) A camada sólida e externa da Terra é chamada

de litosfera ou crosta terrestre. Subdivide-se em
Sial e Sima.

02) O Sial corresponde à camada externa da crosta.
Nessa camada, o silício e o alumínio são os
principais minerais presentes.

04) O Sima corresponde à camada interna da crosta.
Nessa camada, predominam as lavas vulcânicas,
sendo o silício e a magnetita os principais
minerais presentes.

08) O Nife corresponde ao núcleo da Terra, formado
por minerais pesados, com destaque para o
níquel, o chumbo e o mercúrio.

16) Os principais recursos minerais inorgânicos
encontram-se no subsolo, isto é, na camada
imediatamente inferior à crosta externa.

32) Os recursos minerais de origem orgânica, como
os combustíveis fósseis, encontram-se no manto,
que corresponde a uma camada intermediária
entre a crosta e o núcleo, mais próxima da
superfície do planeta, no fundo oceânico.

13 – Assinale o que for correto sobre as potencialidades
do espaço físico, no Paraná.
01) As matas de Araucária, que foram amplamente

exploradas durante o processo de ocupação do
Estado, estão confinadas, atualmente, às
escarpas da serra do Mar.

02) As formações rochosas de Vila Velha são
datadas do Paleozóico. Esses arenitos foram
esculpidos pelos processos de intemperismo e de
erosão, resultando em formas curiosas.

04) As Cataratas do Iguaçu constituem um
patrimônio binacional, isto é, pertencem ao
Brasil e ao Paraguai. O turismo local é
explorado pelos dois países.

08) A erva-mate foi um recurso extrativo vegetal
explorado, dentre outros locais, ao longo do rio
Iguaçu, na porção Sul do estado do Paraná. Essa
exploração chegou a constituir um importante
ciclo econômico, na história da economia
paranaense.

16) O Parque Nacional da Ilha Grande e a Ilha do
Mel são áreas de preservação situadas,
respectivamente, nos limites ocidental e oriental
do território paranaense. A primeira área citada
envolve uma ilha fluvial e a segunda área refere-
se a uma ilha do litoral paranaense.
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14 – Sobre a industrialização do Sudeste do Brasil, é
correto afirmar que
01) Campinas, Sorocaba, São José dos Campos e

Cubatão destacam-se, respectivamente, pela
indústria eletrônica, de cimento, aeronáutica e
petroquímica.

02) o Espírito Santo concentra a maior parte da
produção regional de carvão mineral, minério de
ferro e de aço, exportados pelo porto de
Tubarão, em Vitória.

04) as cidades de Uberaba e de Uberlândia, no Sul
de Minas, são importantes centros de pecuária
leiteira e de produção de derivados do leite.

08) as indústrias química e farmacêutica, na Grande
Rio, bem como a siderurgia, em Volta Redonda,
são importantes atividades do setor secundário,
no estado do Rio de Janeiro.

16) a Fiat instalou-se na região Metropolitana de
Belo Horizonte.

32) a região Metropolitana de São Paulo passa por
um processo de crescente concentração
industrial. A falta de mão-de-obra qualificada
nas cidades do interior paulista bem como a
ausência de mercado consumidor impedem a
desconcentração industrial.

64) a "guerra fiscal" travada por estados e por
municípios brasileiros, nos últimos anos, visa
atrair as indústrias. Utiliza-se de estratégias
como a concessão de terrenos e a isenção parcial
ou temporária de impostos.

15 – Assinale o que for correto sobre as potencialidades
do turismo internacional e sobre algumas atividades
ilícitas, mas altamente rentáveis, na América Latina.
01) As ilhas Cayman, na região do Caribe, são

conhecidas como "paraísos fiscais", porque
recebem altíssimos depósitos bancários em
contas de empresas "fantasmas", as quais são
responsáveis por uma movimentação financeira
ilegal originária, por exemplo, do tráfico de
drogas ou do contrabando.

02) A Colômbia possui litoral tanto no Atlântico
como no Pacífico, o que facilita a conexão das
rotas do narcotráfico com países europeus,
africanos, asiáticos e com a Oceania.

04) Nas ilhas do Caribe conhecidas como Pequenas
Antilhas, o clima temperado, os vulcões ativos
das cadeias de montanhas e as belezas naturais
favorecem a atividade turística.

08) Diferentemente do que ocorre no Sudeste
Asiático, a prostituição infantil e o envolvimento
de crianças de rua no tráfico de drogas não é
comum nos países latino-americanos, à exceção
das cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo.

16) As inúmeras unidades do Club Mediterranée
constituem um tipo de turismo padronizado, sob
o comando de grupos econômicos
internacionais. Criam, por exemplo, em
qualquer lugar, uma paisagem similar, de
paraíso tropical, sendo indiferentes às
particularidades dos territórios e das culturas
regionais.
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HISTÓ RIA

16 – "O homem nasceu livre e está sempre acorrentado.
Há quem se julgue dono dos outros, mas não deixa
de ser mais escravo do que eles. (...) Quando um
povo é obrigado a obedecer e obedece, faz bem;
logo que ele pode romper o jugo, e o rompe, faz
ainda melhor: pois, recuperando sua liberdade com
o mesmo direito com que lhe foi tirada, ou é justo
que ele a reconquiste, ou não era justo que lhe fosse
tirada." (ROSSEAU, Jean Jacques. Contrato social).

Rosseau, o autor do texto acima, é considerado um
dos maiores expoentes do Iluminismo. A respeito do
Iluminismo, assinale a(s) alternativa(s) correta(s).
01) Além de Rosseau, entre os principais pensadores

iluministas, podem-se incluir Dante Alighieri,
Tomasio Campanella e Montaigne.

02) Originado na Inglaterra, difundido pela França,
o Iluminismo pregava a razão, a liberdade do
espírito, a livre crítica e a tolerância religiosa,
contrapondo-se, assim, ao peso da tradição, do
dogmatismo religioso e filosófico e ao
absolutismo monárquico.

04) O Iluminismo, em seu conjunto, fazia uma
incisiva crítica ao mundo civilizado e propunha
um retorno às formas de vida da sociedade
primitiva.

08) O impulso renovador das idéias iluministas
provocou, na Europa, um grande interesse pelos
problemas da vida em sociedade, possibilitando
o surgimento de novas idéias e de teorias
econômicas.

16) O espírito renovador, presente no Iluminismo,
conduziu a um profundo estudo das ciências,
campo onde ocorreu um grande avanço.

32) As raízes mais remotas do Iluminismo podem
ser encontradas no Renascimento, no destaque
dado por esse período à liberdade individual e à
luta contra o fanatismo.

17 – Leia o texto:

"Foi bonita a festa, pá
fiquei contente
e ainda guardo, renitente
um velho cravo para mim
mas certamente
esquecerem uma semente
nalgum canto do jardim
(...)
Canta a primavera, pá
cá estou carente
manda novamente
algum cheirinho de alecrim."

(Tanto Mar, Chico Buarque de Hollanda)

Em abril de 1964, instalou-se no Brasil uma
ditadura militar que permaneceu no poder vinte e
um anos.  Durante, pelo menos, parte desse período,
a música popular brasileira viveu um período de
grande criatividade. No trecho da música acima, o
compositor Chico Buarque faz uma homenagem à
Revolução dos Cravos, ocorrida em Portugal, e uma
velada crítica à ditadura militar no Brasil. A respeito
desses fatos, assinale a(s) alternativa(s) correta(s).
01) A política educacional do regime militar de

1964 combateu o analfabetismo pela ampliação
da rede escolar do ensino fundamental, pela
ampliação do ensino supletivo e da alfabetização
de adultos através do Mobral.

02) Após o golpe militar de 1964, o Brasil adotou
um modelo econômico que conduziu ao
chamado "milagre econômico brasileiro".

04) A Revolução dos Cravos, em 1974, pôs fim à
ditadura salazarista que dominava Portugal
desde a década de trinta daquele século.

08) O teatro brasileiro da década de 1960 tinha um
forte caráter político e alguns grupos teatrais
levavam para os palcos as principais questões
nacionais.

16) Embora houvesse uma ditadura no Brasil, os
militares permitiam a liberdade de expressão,
pois não houve, durante todo o período,
qualquer mecanismo de censura às mais
diferentes opiniões.
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18 – Em meados do século XVII, o Padre Antonio Vieira,
defendendo a necessidade de retomar os entrepostos
portugueses de escravos no litoral africano, que se
encontravam sob controle dos holandeses, afirmava
que "sem Angola, não há negros e sem negros, não
há Pernambuco". Em 1711, Antonil, em Cultura e
Opulência do Brasil, dizia que "os escravos são as
mãos e os pés do senhor de engenho, porque sem
eles não é possível fazer, conservar e aumentar
fazenda". A partir das informações acima, assinale
a(s) alternativa(s) correta(s).
01) As citações dos dois autores demonstram que,

desde o início da colonização, a escravidão do
negro de origem africana foi alvo de
contundentes contestações no Brasil.

02) Por aproximadamente três séculos, a resistência
do africano à escravidão não encontrou eco entre
os colonizadores de origem européia do Brasil.

04) Os trechos citados acima mostram que o
colonizador considerava a escravidão
fundamental para a continuidade da produção
mercantil no Brasil Colonial.

08) Durante o denominado Ciclo do Ouro, a
escravidão tornou-se muito mais branda no
Brasil; em razão disso, no decorrer do século
XVIII, houve uma significativa queda do
número de escravos que fugiam para viver nos
quilombos.

16) O controle da Holanda sobre os entrepostos de
escravos na África acabou definitivamente com
o fornecimento de escravos para o Brasil e
obrigou a Princesa Isabel a determinar a
abolição da escravidão no Brasil.

19 – "O conflito de 1939 a 1945 foi, este sim, uma
verdadeira guerra mundial. Todos os continentes se
envolveram, dada a existência de quatro  fronts:
Europa ocidental, Europa oriental, Norte da África e
Pacífico. Ficaram neutros apenas alguns países
europeus e latino-americanos. As operações do
Pacífico tiveram a mesma importância que as da
Europa. A Inglaterra, por sua condição de ilha, foi o
único país europeu que os alemães não ocuparam.
Os Estados Unidos garantiram a vitória dos aliados,
por sua enorme produção industrial e participação
militar; no Pacífico, guerrearam praticamente
sozinhos com os japoneses.
A União Soviética teve papel decisivo ao quebrar a
espinha dorsal do exército nazista na Batalha de
Stalingrado." (ARRUDA, J. J. de A. & PILETTI, N.
Toda a História: história geral e história do Brasil.
São Paulo: Ática, 1997).

Com respeito à Segunda Guerra Mundial, assinale
a(s) alternativa(s) correta(s).
01) O Brasil participou diretamente do conflito,

enviando soldados para combater o exército
nazista na Europa.

02) A Segunda Guerra Mundial caracterizou-se pela
formação do Eixo composto por Alemanha,
Inglaterra e Japão, que desenvolveu combates
em vários continentes.

04) A União Soviética, certa de que seria atacada
pelo exército alemão, nunca realizou nenhum
tratado de cooperação com a Alemanha nazista
de Hitler.

08) Os combates da Segunda Guerra Mundial foram
caracterizados pelo uso de novas tecnologias
bélicas, pelo uso maciço de bombardeios aéreos
(proporcionados pelo intenso uso de aviões),
pelo extermínio de prisioneiros judeus e pela
inauguração da arrasadora bomba atômica.

16) A Inglaterra foi ocupada pelo exército nazista e
contou com a colaboração de parte da população
que via, nos soldados alemães, a única forma de
conter o avanço do movimento comunista.
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20 – Sobre a história dos Estados Unidos da América, ao
longo do século XIX, assinale a(s) alternativa(s)
correta(s).

01) Em 1823, foi divulgada a Doutrina Monroe, que
estabelecia o direito dos Estados Unidos de
intervirem nos assuntos internos dos outros países.
A sedimentação dessa forma de pensamento deu o
substrato ideológico que legitimou a invasão norte-
americana ao Iraque .

02) A partir do início do século XIX, os Estados
Unidos iniciaram a Marcha para o Oeste,
comprando ou anexando territórios e ampliando
sua extensão geográfica. A partir da costa do
Atlântico, a expansão territorial atingiu a costa do
Pacífico, dando dimensões continentais ao novo
país.

04) A expansão territorial norte-americana levou a um
enfrentamento com as tribos indígenas, que
resultou na derrota das populações nativas e na
ocupação das terras indígenas pelos colonos.

08) A Guerra de Secessão, conhecida como a Guerra
Civil norte-americana, foi motivada exclusi-
vamente pela questão da liberdade dos escravos.
Enquanto o Norte, agrícola, era favorável ao fim da
escravidão, o Sul, mais industrializado, lutava pela
manutenção dessa relação de trabalho.

16) Uma significativa parte do atual território dos EUA
foi conquistada como decorrência da Guerra contra
o México. Pelo tratado firmado  em 1848, foram
anexados aos EUA Texas, Califórnia, Novo
México, Utah, Nevada e Arizona.

21 – "Para o progresso do armamento marítimo e da
navegação, que sob a boa providência e proteção
divina interessam tanto à prosperidade, à segurança
e ao poderio deste reino (...) nenhuma mercadoria
será importada ou exportada dos países, ilhas,
plantações ou territórios pertencentes a Sua
Majestade ou em possessões de Sua Majestade, na
Ásia, América e África, noutros navios senão nos
que (...) pertencem aos súditos ingleses (...).
Nenhum estrangeiro (...) poderá exercer o oficio de
mercador ou corretor num dos lugares supracitados,
sob pena de confisco de todos os seus bens ou
mercadorias (...)"  (Ato de Navegação da Inglaterra,
de 1660. In: DEYON, Pierre. O Mercantilismo. São
Paulo: Perspectiva, 1973).

Assinale a(s) alternativa(s) correta(s).
01) O Ato de Navegação vincula-se aos princípios

mercantilistas que predominaram na Europa
Ocidental ao longo da época moderna e que se
caracterizava, entre outros, por uma profunda
intervenção do Estado na vida econômica.

02) O texto demonstra que a política econômica da
Inglaterra, naquele momento, era profundamente
mercantilista, fisiocrática e, sobretudo, liberal.

04) A política mercantilista que inspirou o Ato de
Navegação contribuiu para o fortalecimento do
Estado Nacional na Europa Ocidental.

08) O texto revela a xenofobia inglesa que, a longo
prazo, possibilitou o surgimento de um governo
fascista na Inglaterra, em meados do século XX.

16) O "neoliberalismo", que começou na Inglaterra,
durante o governo da Primeira Ministra
Margareth Tatcher, foi desencadeado pela luta
em favor da derrubada do Ato de Navegação,
que colocava restrições ao livre comércio da
Inglaterra.
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22 – O início dos tempos modernos foi marcado por uma
série de transformações em todos os aspectos, na
Europa. Entre tais transformações, destaca-se, no
tocante à religiosidade, a chamada Reforma
Protestante. A esse respeito, assinale a(s)
alternativa(s) correta(s).
01) Analisada em seu conjunto, pode-se afirmar que

a Reforma se originou das condições gerais da
Europa no século XVI. A Igreja estava em crise,
a burguesia crescia em importância, os Estados
modernos se organizavam e o Renascimento
Cultural possibilitava a liberdade de crítica.

02) Em meados do século XVI, o Concílio de
Trento reafirmou os dogmas da Igreja romana e,
entre outras medidas, proibiu a venda de
indulgências e criou o índex, lista de livros cuja
leitura era proibida aos fiéis.

04) A Igreja condenava a usura e pregava o "preço
justo" na venda de mercadorias. Tal postura era
incompatível com o desenvolvimento da
economia mercantil que ocorria nos séculos XV
e XVI.

08) O comércio de indulgências e a simonia foram
alguns dos poucos aspectos do comportamento
do clero que não sofreram críticas por parte de
Martinho Lutero e Calvino.

16) O Tribunal da Santa Inquisição −  Tribunal
eclesiástico −  utilizava métodos violentos para
interrogar, julgar e condenar os suspeitos de
heresia.

23 – "A Proclamação da República não trouxe ao país um
período de paz. Havia muita agitação e discordância
dentro do próprio Partido Republicano. O motivo do
grande descontentamento era o próprio Marechal
Deodoro, que governava de modo muito semelhante
ao de um Imperador. Depois de dois anos de
governo, Deodoro da Fonseca acabou renunciando,
isto é, abandonando a presidência; em seu lugar,
assumiu o vice-presidente, Marechal Floriano
Peixoto. O governo de Floriano Peixoto também foi
um período agitado." (EITEL, L. S. Conhecendo o
Paraná. São Paulo: Ática, 1992).

Foi durante o Governo de Floriano Peixoto que
ocorreu a Revolução Federalista. Sobre esse
assunto, assinale a(s) alternativa(s) correta(s).
01) Os federalistas invocavam o espírito da

Federação e exigiam mais energia por parte do
Governo central e, conseqüentemente, que ele
tirasse a autonomia dos Estados.

02) A Revolução Federalista objetivava a realização
de uma revolução socialista que suprimisse a
propriedade privada dos meios de produção.

04) Os federelistas queriam que o presidente
Floriano Peixoto governasse de uma forma
menos centralizadora, dando mais autonomia
aos Estados.

08) A Revolução Federalista teve, também, como
palco as cidades paranaenses de Lapa e Curitiba.

16) Os líderes da Revolução Federalista almejavam
depor o governo de Floriano Peixoto e
reimplantar a monarquia constitucional no
Brasil.
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24 – A terceira década do século XX é marcada, no
Brasil, por uma efervescência político-cultural. A
respeito desse período, assinale a(s) alternativa(s)
correta(s).

01) Na vida política, o movimento tenentista se
destacou, questionando  as bases de sustentação da
República Velha. Os "tenentes" pregavam, entre
outras medidas, a moralização da vida pública e a
adoção do voto secreto. 

02) Em 1922, ocorreu, em São Paulo, a Semana de
Arte Moderna. Os modernistas buscavam uma
abertura da arte brasileira às influências
internacionais, pois entendiam que não era possível
realizar atividades artísticas sem as influências
européias.

04) O movimento político de 1930 quebrou a
hegemonia dos cafeicultores paulistas e mineiros
no cenário político brasileiro e deu início a uma
série de transformações que extrapolaram os
limites da vida política.

08) A Semana de Arte Moderna de 1922 ajudou a
projetar uma geração de importantes escritores e
artistas, como Mário de Andrade, Oswald de
Andrade, Heitor Villa-Lobos e Di Cavalcanti, entre
outros.

16) O movimento político de 1930, que colocou fim à
República Velha, pode ser explicado a partir das
rupturas internas das grandes oligarquias e da
insatisfação das nascentes classes médias urbanas
com as práticas políticas até então vigentes.

25 – A companhia inglesa "Paraná Plantation", que criou
a Companhia de Terras Norte do Paraná (CTNP),
adquiriu do Estado do Paraná uma região
equivalente a 12.643 km2 de terras devolutas, com a
finalidade de revendê-las aos interessados em
adquirir terras e desenvolver a agricultura.
A respeito da colonização do Norte do Paraná,
assinale a(s) alternativa(s)  correta(s).
01) A colonização do Norte do Paraná, realizada

com a venda de pequenos lotes, resultou em
rápido crescimento populacional e em
prosperidade para aqueles que apostaram nas
terras férteis e no cumprimento dos contratos por
parte da companhia loteadora.

02) A Companhia de Terras Norte do Paraná
procedeu à venda, diretamente aos migrantes,
com financiamento a longo prazo, de uma
grande quantidade de pequenos lotes de terra. 

04) Apesar do esforço da companhia loteadora em
realizar uma colonização pacífica, o Norte do
Paraná foi palco de sangrentas batalhas entre
proprietários e trabalhadores sem-terra.

08) Os imigrantes que vieram para o Norte do
Paraná perderam todos seus investimentos
devido à péssima qualidade do solo.

16) Para cá vieram imigrantes de vários estados
brasileiros e até do exterior para trabalhar como
colonos nos latifúndios improdutivos aqui
estabelecidos.
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26 – Sobre o período final da Idade Média,
aproximadamente entre os séculos XIV e XVI, da
história da Europa Ocidental, assinale a(s)
alternativas(s) correta(s).
01) Nesse período, ocorreu uma série de revoltas

camponesas e urbanas. Na França, as revoltas
camponesas ficaram conhecidas pelo nome de
Jacqueries.

02) Aquele período foi marcado pela consolidação
do localismo político, fruto direto da Guerra dos
Cem anos, que favoreceu a nobreza feudal.

04) O crescimento das cidades possibilitou um
desenvolvimento da infra-estrutura urbana, com
a construção de redes de esgoto e de água
encanada. Esse fato tornou possível que, já
naquela época, a Europa não vivesse problemas
de saneamento urbano.

08) A desintegração do feudalismo, verificada no
período, pode ser atribuída ao sucesso militar
das Cruzadas e da bem sucedida expansão da
sociedade feudal pelo Oriente.

16) A eclosão da peste negra, aproximadamente na
metade do século XIV, dizimou uma parcela
significativa da população européia.

32) Entre as características do século XVI,
destacam-se: a crise das relações de trabalho
servis, o crescimento do comércio e da
economia monetária.

27 – O economista Adam Smith, ao publicar sua obra
maior, A Riqueza das Nações (1776), faz a defesa da
ordem econômica liberal como forma de promover o
desenvolvimento das forças produtivas e a
satisfação das necessidades humanas.
Com respeito à postura de Adam Smith, assinale o
que for correto.
01) Defendia a manutenção dos monopólios

comerciais como meio de promover a riqueza
das nações.

02) Adam Smith foi um importante crítico da
sociedade burguesa e impulsionador dos
movimentos socialistas.

04) Segundo Adam Smith, a divisão do trabalho
implicava um aumento da produção. Assim,
cada operário faria apenas uma operação
incorrendo  em uma especialização. Isso levaria
a um aumento da produção e,
conseqüentemente, ao barateamento dos custos.
Logo, os produtos no mercado custariam mais
barato e ocorreria um aumento no consumo.

08) Adam Smith era um crítico dos monopólios
comercias e defendia um desenvolvimento
nacional baseado no trabalho artesanal.

16) Considerava que o trabalho era a origem de toda
a riqueza, refutando os mercantilistas que
afirmavam ser o comércio o grande gerador de
riqueza.
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28 – Sobre as missões jesuíticas fundadas na época
colonial, na região que atualmente corresponde ao
estado do Paraná, assinale a(s) alternativa(s)
correta(s).
01) As missões dos jesuítas tinham o objetivo de

dominar os índios para facilitar sua escravização
pelos demais colonos brancos.

02) As missões ou reduções eram povoações onde
moravam juntos os índios e os padres da
Companhia de Jesus.

04) A expansão dos portugueses, já a partir do
século XVI, sobre o território paranaense abriu o
caminho para o estabelecimento das reduções
dos jesuítas.

08) A fundação de missões, por parte dos jesuítas,
objetivava a catequização dos índios e
relacionava-se aos objetivos de expansão do
catolicismo, por parte da Igreja Católica, como
reação ao crescimento da Reforma Protestante.

16) A região entre os rios Ivaí, Piquiri e Paraná
juntamente com a região dos Sete Povos das
missões, no Rio Grande do Sul, são as únicas
regiões do Brasil que tiveram missões dos
jesuítas.

 

29 – A Revolução Industrial foi o processo de
transformações tecnológicas e sociais ocorrido
pioneiramente na Inglaterra, a partir da segunda
metade do século XVIII. Com respeito à Revolução
Industrial, assinale a(s) alternativa(s) correta(s).
01) Uma das características da Revolução Industrial

foi a utilização do vapor para acionar as
máquinas, em substituição à força muscular.

02) A Revolução Industrial consolidou
definitivamente uma produção baseada em
pequena escala que visava atender a demanda
dos consumidores locais.

04) A Revolução Industrial caracterizou-se pela
intensa utilização do trabalho dos artesãos, que,
mesmo sem dispor de máquinas, conseguiram
multiplicar a produção.

08) A Revolução Industrial encerrou a fase de
acumulação primitiva de capitais e a
preponderância do capital mercantil sobre a
produção.

16) A Revolução Industrial caracterizou-se pela
construção e utilização de máquinas regulares e
mais precisas que substituíram o trabalho do
homem, antes realizado manualmente.

30 – "Em 1848, a Europa foi varrida por uma nova onda
de revoluções que, pela primeira vez, contaram com
ativa participação política da classe operária. Nesse
ano, enquanto o continente era sacudido pela
'primavera dos povos', ocorreu a publicação do
Manifesto Comunista, assinalando o surgimento do
socialismo científico, cujos fundadores foram Karl
Marx e Friedrich Engels. A passagem do
socialismo utópico para o científico representou a
passagem da infância para a maturidade política do
proletariado industrial." (MELLO, L. I. A. &
COSTA, L. C. A. História Moderna e
Contemporânea. São Paulo: Scipione, 1993).

Em relação ao Manifesto Comunista, de Marx e de
Engels, assinale o que for correto.
01) Marx e Engels combatiam a sociedade

capitalista apelando para que os burgueses
abrissem mão de suas propriedades e
organizassem uma sociedade socialista.

02) Marx e Engels afirmavam que a divisão da
sociedade em classes seria determinada por
fatores de ordem econômica e, sobretudo, pela
existência da propriedade privada. Os interesses
econômicos antagônicos estavam na base do
conflito entre as classes sociais, e essa luta, por
sua vez, constituiria a força motriz das grandes
transformações históricas.

04) Segundo Marx e Engels, a história é a história
das lutas de classes, que, na sociedade
capitalista, caracteriza-se pelo antagonismo
social entre a burguesia industrial e a nobreza
encastelada, ávida para reconquistar sua
condição de classe dominante.

08) Marx e Engels escreveram o Manifesto
Comunista com o objetivo de mostrar ao mundo
que existia uma teoria consolidada que propunha
o fim da propriedade privada dos meios de
produção.

16) Marx e Engels entendiam que a construção da
nova sociedade passaria necessariamente por
uma revolução que faria a destruição violenta da
burguesia e promoveria a socialização dos meios
de produção.


