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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 – Os ventos muito intensos que atingiram as regiões
Sul e Sudeste do Brasil, nos últimos meses,
resultaram de fenômenos meteorológicos associados
à pressão e à temperatura. Assinale o que for correto
sobre fenômenos atmosféricos e aspectos climáticos,
na Terra.
01) O orvalho não "cai". Resulta da condensação do

vapor d'água junto à superfície do solo, das
folhas das plantas ou de outros elementos.

02) As desigualdades de pressão entre diferentes
pontos da superfície da Terra podem
desencadear os ventos.

04) Em regra, quanto maior a altitude, menor a
temperatura e a pressão. E quanto menor a
latitude, maior a temperatura.

08) O fenômeno El Niño está relacionado ao
aquecimento anormal das águas do oceano
Pacífico, alterando as condições climáticas na
América do Sul. No Brasil, o fenômeno provoca
seca pronunciada nos três estados da região Sul
e chuvas abundantes no Sudeste e no Nordeste.

16) A denominada "chuva de pedra" ou de granizo
ocorre quando gotas de água são levadas para
camadas mais frias e mais altas da atmosfera,
transformando-se em gelo que, em seguida,
precipita-se. Já a neve ocorre quando a
temperatura está muito fria, impedindo a fusão
dos cristais formados pelo vapor d'água na
atmosfera antes que os mesmos cheguem à
superfície da Terra.

32) Quanto maior a diferença de pressão e de
umidade entre dois pontos, maior a intensidade
do vento.

64) As chuvas convectivas ocorrem pela ascensão
do ar, que contém umidade que se condensa e
precipita. As chuvas frontais ocorrem quando o
ar úmido se eleva no encontro com uma barreira
montanhosa.

02 – Sobre o processo histórico de formação e de
ocupação do território brasileiro, assinale o que for
correto.
01) O povoamento atual do território brasileiro

resultou de um processo histórico que teve
origem no fato de o Brasil ter sido colônia de
Portugal.

02) O caráter periférico e litorâneo do povoamento
do Brasil colônia se explica pela existência de
obstáculos montanhosos entre o litoral e o
interior do país, pela tropicalidade climática do
Brasil e pela belicosidade das nações indígenas.

04) Muitas áreas localizadas ao sul do trópico de
Capricórnio tornaram-se efetivamente povoadas
a partir do final do século XIX e início do século
XX. Chamada de "colonização moderna", foi
feita por imigrantes, em especial colonos
alemães, italianos e eslavos tendo, por base, a
pequena propriedade.

08) Durante os séculos XVII e XVIII, o
bandeirantismo, movimento de penetração para
o interior e que teve origem, principalmente, em
São Paulo, contribuiu para a expansão dos
domínios territoriais portugueses. Esse processo
acarretou um significativo povoamento do
interior do território, principalmente na região
Norte.

16) A penetração européia na Amazônia deu-se,
basicamente, através dos rios. Sendo uma região
de floresta densa e, ao mesmo tempo, drenada
pela maior rede hidrográfica do globo, com
excelentes condições naturais de navegabilidade,
a maioria das cidades localizou-se à beira dos
rios.

32) A ocupação do sertão nordestino e do vale do
rio São Francisco esteve associada,
principalmente, à criação de gado.

64) A partir de 1940, ocorreu a "marcha para o
oeste", um movimento de ocupação do Centro-
Oeste brasileiro. Esse processo esteve
diretamente relacionado à expansão da cultura
do café.
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03 – Na grande cidade, há cidadãos de diversas ordens ou
classes; desde aquele que, farto de recursos, pode
utilizar a metrópole toda, até aquele que, por falta de
meios, somente a utiliza parcialmente, como se
fosse uma pequena cidade, uma cidade local
(adaptado de SANTOS, M. O espaço do cidadão.
São Paulo: Nobel, 1987, p. 112).
Em relação ao processo de urbanização e aos
problemas sociais e ambientais a ele associados,
assinale o que for correto.
01) As desigualdades sociais se materializam na

paisagem urbana e atingem, em diversos níveis,
todos os países do mundo. Quanto maiores
forem as disparidades entre os diferentes grupos
ou classes sociais, maiores serão as disparidades
de moradia, de acesso aos serviços públicos e de
qualidade de vida.

02) Diferentemente dos demais países da América
Latina, o processo de urbanização da sociedade
brasileira foi mais lento e integrado. O
progressivo incremento dos setores secundários
e terciários da economia absorveu, em larga
escala, o excedente populacional do campo.

04) Até meados do século XX, a urbanização era, de
modo geral, um fenômeno típico dos países
desenvolvidos. Após a Segunda Guerra
Mundial, a urbanização ocorreu de maneira
acelerada em muitos países subdesenvolvidos,
principalmente na América Latina e na Ásia.

08) Nos países subdesenvolvidos, o processo de
urbanização esteve quase sempre associado a
um modelo econômico excludente. Na paisagem
urbana desses países, são comuns as
submoradias (favelas, cortiços), a falta de
saneamento básico, as ruas sem pavimentação e
outras cenas que denotam más condições de
vida.

16) Um dos fatores responsáveis pela ocorrência de
enchentes nas cidades é a excessiva
impermeabilização dos solos  e a conseqüente
redução do volume de água que se infiltra após
as chuvas.

32) No Brasil, observa-se uma tendência a que a
população rural se  estabilize ou até aumente,
em algumas regiões. Isso se deve, em parte, ao
programa de reforma agrária, ao aumento da
oferta de empregos rurais não-agrícolas em
hotéis-fazenda, spas, pesqueiros, pousadas e às
atividades comerciais no entorno de parques e
de reservas ecológicas.

04 – Sobre a questão do racismo e dos conflitos étnico-
nacionais no mundo atual, é correto afirmar que
01) o "novo racismo" é um fenômeno que atinge as

populações imigrantes provenientes dos países
pobres nas sociedades desenvolvidas da Europa
Ocidental e dos Estados Unidos, dentre outros
lugares.

02) um dos mais notáveis exemplos de racismo nas
últimas décadas foi o sistema de apartheid na
África do Sul. O apartheid terminou,
oficialmente, na década passada.

04) oficialmente o Brasil constitui uma democracia
racial. Na prática, porém, evidencia-se a
discriminação da população negra, por exemplo,
no menor acesso ao mercado de trabalho e nas
piores condições socioeconômicas dessas
pessoas que sofrem com o preconceito racial.

08) um importante problema étnico atual são os
movimentos separatistas e as lutas de libertação
nacional, tais como os conflitos que ocorrem na
antiga Iugoslávia e a luta dos bascos na Espanha
e dos chechenos na Rússia.

16) os vários conflitos armados que têm ocorrido na
África estão diretamente vinculados à
colonização européia. As atuais fronteiras dos
estados africanos foram traçadas pelos
colonizadores europeus, sem respeitar  a antiga
organização tribal e a distribuição geográfica
das etnias no continente.

32) o racismo está fundamentado no conhecimento
científico. Os povos com raça pura, com grande
homogeneidade de traços físicos, sempre
progridem e se desenvolvem mais do que os
povos que apresentam grande variedade étnica.

64) as diferenças socioeconômicas podem ser
responsáveis pela transformação de muitas
etnias em povos oprimidos, de baixa renda,
dentro de um país.
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05 – Assinale o que for correto sobre os conflitos entre as
nações.
01) O Japão apresentou grande desenvolvimento

econômico após a Segunda Guerra Mundial em
função de grandes investimentos em
armamentos e na força militar, bem como
devido à prioridade dada à pesquisa tecnológica.

02) A "guerra fria" envolveu muitos conflitos, que
sempre estiveram relacionados à oposição de
duas superpotências militares – Estados Unidos
e União Soviética – representando,
respectivamente, as ideologias capitalista e
socialista.

04) As armas químicas chegaram a ser fabricadas
por muitas nações. Porém nunca foram usadas
até o final do século XX.

08) Os Estados Unidos invadiram o Vietnã sob o
pretexto de defender o mundo livre e a
democracia. Esse mesmo argumento foi
utilizado por essa superpotência, em muitas
ocasiões, para invadir outros países.

16) As bombas atômicas, devido à sua
complexidade e ao custo elevado, só foram
produzidas pelas nações de maior poder
econômico. Países "em desenvolvimento" não
conseguem investir em armamento nuclear.

32) No mundo atual, o contrabando de armas é um
importante elemento capaz de fomentar conflitos
armados. Países que são importantes fabricantes
de armas podem ter interesse em que as guerras
entre as nações perdurem por longos anos.

64) A perda da biodiversidade de espécies vegetais e
animais resultou, principalmente, do uso de
armas biológicas nos conflitos entre as nações.

06 – Identifique o que for correto sobre a Terceira
Revolução Industrial, também chamada de
Revolução Técnico-Científica.
01) As indústrias tradicionais como a petroquímica,

a siderúrgica, a metalúrgica e a automobilística
deslocam-se dos países desenvolvidos para os
países denominados "em desenvolvimento",
como é o caso do Brasil.

02) Nas regiões mais dinâmicas da economia norte-
americana, crescem as indústrias avançadas ou
de ponta: informática, telecomunicações,
microeletrônica, dentre outras. O Vale do
Silício, na Califórnia, é um exemplo desses
tecnopólos.

04) Embora a atividade industrial já não esteja mais
atrelada às regiões produtoras de matérias-
primas, por efeito da globalização da economia,
a proximidade do mercado consumidor continua
sendo uma condição essencial a esse setor da
economia.

08) As antigas indústrias intensivas em mão-de-obra
que permaneceram nos países desenvolvidos
apresentaram tendência a substituir os operários
pela robotização.

16) A biotecnologia envolve a engenharia genética e
tem importância, por exemplo, no avanço das
atividades agrárias, tanto com relação à
agricultura como com relação à pecuária.

32) Sendo altamente intensiva em capital e em
matérias-primas como o aço e o petróleo, a
atividade industrial só permite, atualmente, a
sobrevivência dos grandes conglomerados, não
havendo mais espaço para as empresas pequenas
e médias.

64) Nas áreas de industrialização mais antiga, há
uma tendência de deslocamento das indústrias
do centro para a periferia das cidades. A procura
de locais mais amplos e os problemas gerados
pela poluição sonora e do ar estão entre os
motivos que provocam esse movimento.
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07 – As projeções cartográficas permitem representar a superfície esférica da Terra em um plano – o mapa. Assinale o
que for correto sobre as projeções cartográficas, recorrendo às figuras, quando necessário.

01) A projeção cônica é usada principalmente para a representação de países ou de regiões localizadas em baixas
latitudes, que quase não sofrem deformação.

02) Enquanto na projeção cilíndrica paralelos e meridianos ficam retos e perpendiculares, a projeção cônica contém
paralelos projetados em círculos concêntricos e meridianos projetados em linhas retas e paralelas.

04) A projeção cilíndrica possibilita a representação total da Terra e é muito usada na confecção de planisférios. Ela
reproduz mais ou menos corretamente o tamanho e o formato das áreas situadas nas zonas temperadas e polares.
Porém exagera na projeção das áreas situadas na zona intertropical.

08) Todas as projeções apresentam deformações em relação às distâncias, às áreas ou aos ângulos. Assim, cabe ao
cartógrafo escolher o tipo de projeção que melhor atenda aos objetivos do mapa.

16) A projeção cilíndrica de Mercator é um tipo de projeção classificado  como conforme, porque não deforma os
ângulos.

32) A projeção plana ou azimutal pode ter seu centro em qualquer lugar da superfície da Terra. É empregada na
confecção de mapas especiais, principalmente os náuticos e os aeronáuticos.
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08 – Sobre os climas e a ocorrência de formações
vegetais naturais, no Paraná, assinale o que for
correto.
01) No litoral, o clima tropical superúmido favorece

a presença de manguezais.
02) Nos Campos Gerais, no Segundo Planalto

Paranaense, o clima subtropical com geadas
freqüentes favorece o desenvolvimento das
matas de araucárias e dos campos limpos.

04) O Parque Estadual do Guartelá, situado próximo
à cidade de Tibagi, apresenta uma vegetação
variada, com destaque para as formações
campestres que se adaptam ao clima subtropical.

08) Na encosta da serra do Mar voltada para o
litoral, o clima tropical superúmido favorece a
vegetação de floresta pluvial, também conhecida
pelo nome de mata Atlântica.

16) Nas regiões Oeste e Sudoeste, devido à presença
de invernos secos e com temperaturas muito
baixas, as florestas tropicais ou subtropicais
estão ausentes.

32) Os cerrados e os campos cerrados aparecem em
zonas de floresta degradada, no Norte e no
Noroeste do Paraná.

09 – Assinale o que for correto a respeito da estrutura
geológica e das formas de relevo, no território
brasileiro.
01) As áreas cristalinas estão relacionadas aos

escudos e são de formação muito antiga. Rochas
magmáticas, como o granito, e metamórficas,
como o gnaisse, são comuns nesse Complexo
Cristalino.

02) O Brasil não apresenta dobramentos terciários,
como a cadeia andina, situada na porção
ocidental da América do Sul. As altitudes são,
em geral, modestas, devido à estabilidade
geológica dos terrenos e à ação erosiva.

04) As chapadas são planícies sedimentares de
superfície aplainada, quase horizontal.

08) Em algumas regiões de contato entre estruturas
sedimentares e cristalinas, comuns na região
Sudeste, cria-se um desnível que recebe o nome
de depressão periférica.

16) As serras do Mar, da Mantiqueira e do
Espinhaço fazem parte do conjunto de planaltos
e de serras do Atlântico Leste-Sudeste.

32) As planícies interiores ocupam grande parte do
território. A planície do rio Amazonas é a maior
delas, abrangendo a maior parte das terras da
região Norte.

10 – Assinale o que for correto sobre a organização do
espaço agrário brasileiro.
01) A faixa litorânea úmida da região Nordeste

caracteriza-se pelo predomínio da agricultura
familiar de subsistência, organizada em torno de
pequenas propriedades.

02) Os fluxos migratórios que deixam São Paulo e
os estados do Sul refletem as conseqüências da
modernização da economia rural regional. A
valorização das terras nas áreas acima citadas
provoca a concentração fundiária, expulsando
sitiantes e assalariados rurais.

04) A concentração da propriedade da terra é um
dos traços marcantes da economia rural
brasileira, cujas origens remontam ao modelo de
ocupação aplicado à colônia portuguesa, na
América.

08) Além de  instituir a proletarização do
trabalhador rural, a modernização da agricultura
promoveu a crescente substituição do regime de
trabalho permanente ou fixo pelo regime de
trabalho temporário.

16) A pecuária brasileira vem passando, nas últimas
décadas, por uma mudança estrutural, deixando
de ser predominantemente extensiva. Tem-se
tornado cada vez mais freqüente a seleção de
raças bovinas e a vacinação do gado, que é
alimentado em pastos cultivados, no período
chuvoso, e com ração, no período de estiagem.

32) A fome que atinge milhões de brasileiros está
diretamente ligada à escassez de alimentos no
mercado interno. Decorre, portanto, da ausência
de políticas agrícolas que incentivem o cultivo.

64) A expansão da grande fronteira agrícola da
Amazônia  vem sendo um importante fator para
solucionar o grave problema dos trabalhadores
sem terra. São raros os conflitos fundiários nessa
região.
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11 – Assinale o que for correto sobre a população brasileira, recorrendo ao gráfico, quando necessário.

01) O Brasil é um país de transição para a maturidade. Sua população está envelhecendo gradativamente em virtude
do declínio da mortalidade e da natalidade.

02) O topo mais largo do gráfico de 1997, quando comparado ao de 1950, indica uma progressiva redução nas taxas
de natalidade.

04) O prognóstico da expectativa de vida da população, retratada no gráfico de 2010, indica a necessidade de
maiores investimentos no sistema de saúde, pois os idosos requerem maiores cuidados médicos, seja da medicina
preventiva, seja da medicina curativa.

08) As taxas de mortalidade masculina revelam-se, em geral, um pouco superiores às taxas de mortalidade feminina,
o que significa que existe maior esperança ou expectativa de vida para o sexo feminino.

16) As modificações da estrutura etária da população, reveladas pelos gráficos, assinalam mudanças no
comportamento reprodutivo da população brasileira. Observa-se um aumento significativo nas taxas de
natalidade.

32) O gráfico de 1950 indica um predomínio da população adulta, enquanto o gráfico de 2010 (projeção) apresenta
predominância da população jovem.

64) O gráfico de 1950 é típico de um país subdesenvolvido. A base larga e o topo estreito correspondem a elevadas
taxas de natalidade e de mortalidade e baixa vida média ou expectativa de vida.
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12 – Assinale o que for correto sobre a economia e a
urbanização na América do Sul.
01) A Venezuela é autosuficiente na produção de

petróleo. No entanto, a exemplo do Brasil, a
exportação do produto fica prejudicada devido
ao alto consumo interno.

02) O Chile tem sua economia apoiada, em grande
parte, na exportação que apresenta um saldo
positivo com relação às importações. O sucesso
da balança comercial não resolveu, no entanto,
muitos problemas sociais, como é o caso da
disparidade de renda que ainda perdura no
conjunto de sua população.

04) Com amplos territórios de clima semi-árido, a
Argentina destaca-se pela produção de frutas.
Dentre os cultivos irrigados, destaca-se a
produção de uvas, destinadas à indústria
vinícola.

08) Na Argentina, a Patagônia corresponde à zona
de pradarias. Essa região destaca-se pela
pecuária bovina e pela produção de grãos, como
o trigo e o milho, concentrando, ainda,
indústrias alimentícias.

16) A Alca pretende integrar o comércio das três
Américas. Até o momento, no entanto, vem
atuando ativamente apenas entre os países
andinos da América do Sul.

32) As elevadas taxas de crescimento vegetativo das
populações e as intensas migrações campo-
cidade fizeram surgir, na América do Sul,
grandes metrópoles. São Paulo, Bogotá, Lima e
Caracas, respectivamente no Brasil, na
Colômbia, no Peru e na Venezuela, são
exemplos desse fenômeno.

13 – A respeito dos aspectos geográficos da China,
assinale o que for correto.
01) O país é uma potência militar e detém,

inclusive, um arsenal nuclear. O governo
comunista tem uma clara política de
fortalecimento militar e um projeto de exercício
de poder em escala regional e mundial.

02) O País é um importante receptor de capitais
produtivos. Esses investimentos concentraram-
se sobretudo nas Zonas Econômicas Especiais
(ZEE).

04) A diversidade climática do país é considerável.
Na porção oeste, ocorrem climas frios e
desérticos. Na porção leste, observa-se a
ocorrência de climas temperados.

08) O processo de abertura econômica vem sendo
acompanhado de uma ampla abertura política. A
participação popular nas decisões de governo é
cada vez mais freqüente.

16) A agricultura chinesa está voltada,
predominantemente, para o cultivo de produtos
de exportação, com destaque para  o arroz,  o
trigo e o milho.

32) O relevo é caracterizado pela ocorrência de
elevados planaltos e dobramentos modernos na
porção oriental do território. A oeste,
encontram-se baixos planaltos e extensas
planícies.
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14 – Assinale o que for correto sobre a economia
paranaense.
01) A região metropolitana de Curitiba apresenta

importante desenvolvimento da indústria
automobilística.

02) Nas regiões Noroeste e Sudoeste do Paraná,
concentra-se uma população descendente de
imigrantes italianos, alemães e eslavos, dedicada
à produção pecuária leiteira. Nelas, encontram-
se importantes laticínios.

04) Com a modernização da agricultura, a criação de
suínos, comum na região Oeste do Paraná,
passou a ser uma atividade cada vez mais
especializada e integrada à indústria de carnes e
de conservas.

08) Na porção norte do estado do Paraná, a
modernização da agricultura levou à
fragmentação das propriedades rurais, pois as
antigas fazendas de café foram divididas em
pequenas propriedades que passaram a
desenvolver uma agricultura intensiva de grãos,
altamente mecanizada.

16) No Paraná, a agricultura e a agroindústria são os
setores responsáveis pela maior parte das
exportações.

32) A cana-de-açúcar adquire cada vez maior
importância, como cultivo, na porção norte do
Estado. Associa-se, no entanto, à produção de
açúcar, tendo pouca importância a destilação do
álcool.

64) A argila, utilizada na fabricação de louças, de
azulejos e de telhas, é encontrada em Campo
Largo, que se destaca pela indústria de materiais
de construção.

15 – Sobre a rede de transportes do Paraná, assinale a(s)
alternativa(s) correta(s).
01) O porto de Paranaguá escoa, além da produção

paranaense, produtos vindos de estados
brasileiros vizinhos e também do Paraguai.

02) Cidades-pólo como Ponta Grossa, Londrina,
Maringá, Cascavel e Guarapuava estão
integradas por um anel rodoviário.

04) A desativação do porto de Antonina provocou o
congestionamento do porto de Paranaguá, que
passou a concentrar todo o serviço de
escoamento da produção paranaense de soja via
transporte marítimo.

08) No Norte e no Oeste paranaense, a rede
ferroviária integra essas regiões ao estado de
São Paulo, tradicional escoadouro da produção
cafeeira, através do porto de Santos. O
transporte de soja, de milho e de trigo, porém, é
feito exclusivamente através da rede rodoviária,
que escoa a produção através de Curitiba e da
região portuária, no litoral.

16) Ponta Grossa constitui um nó ferroviário, dentro
do território paranaense, pois apresenta
entroncamentos diversos de linhas ferroviárias
estaduais.

32) Apenas os rios Paranapanema, ao norte, e Ivaí
são inteiramente navegáveis e têm importância
no transporte de mercadorias.
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16 – Em 1985, tomou posse na Presidência da República
do Brasil o político civil José Sarney, encerrando a
fase do regime militar brasileiro, que havia
começado com o golpe de 1964. Uma das primeiras
tarefas do regime democrático recém-instalado foi
elaborar uma nova Constituição. Depois de longos
debates na Assembléia Nacional Constituinte, a
nova Constituição é aprovada e promulgada em
1988. Sobre essa Constituição de 1988, assinale a(s)
alternativa(s) correta(s).
01) Conhecida como Constituição-Cidadã, essa

nova carta constitucional garantiu uma série de
novos direitos aos trabalhadores, tais como:
ampliação do direito de greve, jornada de
trabalho de 44 horas semanais, décimo terceiro
salário para aposentados etc.

02) Com essa Constituição, instituiu-se uma
descentralização política, administrativa e
financeira, dando mais autonomia para Estados e
municípios.

04) Essa Constituição manteve o sistema de eleição
indireta para Presidente da República. De acordo
com esse sistema, o sucessor do Presidente José
Sarney seria eleito, em 1989, por um colégio
eleitoral composto por militares, senadores e
deputados.

08) Essa Constituição já sofreu várias reformas
desde sua promulgação. Umas delas, a reforma
previdenciária, foi aprovada recentemente pelo
Congresso Nacional.

16) Com ela se introduziu o regime republicano
parlamentarista no Brasil, no qual o poder
executivo de fato é exercido pelo Primeiro
Ministro e não pelo Presidente da República.

17 – "A partir da segunda metade do século XVIII,
iniciou-se na Inglaterra a mecanização industrial,
desviando a acumulação de capitais da atividade
comercial para o setor da produção. Esse fato trouxe
grandes mudanças, de ordem tanto econômica
quanto social, que possibilitaram o desaparecimento
dos restos do feudalismo ainda existentes e a
definitiva implantação do modo de produção
capitalista. A esse processo de grandes
transformações deu-se o nome de Revolução
Industrial." (VICENTINO, Cláudio. História Geral.
São Paulo: Scipione, 1997, p.284).
A respeito da Revolução Industrial, assinale a(s)
alternativa(s) correta(s).
01) Foi um profundo processo de transformação da

produção com intensa utilização de máquinas.
02) Foi um processo caracterizado pela utilização do

trabalho artesanal em substituição à manufatura.
04) A indústria da tecelagem não pôde aproveitar o

salto de produtividade do crescimento fabril
devido a suas características serem
incompatíveis com a utilização de máquinas.

08) A utilização da força motriz inanimada, em
substituição à força motriz animada, e a
introdução de novas matérias-primas
possibilitaram o aumento da produtividade das
unidades fabris.

16) Foi um movimento que, ao transformar
radicalmente a forma da produção, causou
também transtornos para outros seguimentos,
como artesãos e pequenos manufatores, que
foram expropriados pela concorrência da Grande
Indústria.
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18 – O conflito entre judeus e palestinos constitui uma
das principais causas da crise política e militar que
toma conta do Oriente Médio desde a década de
1940, quando foi criado o Estado de Israel. A
respeito desse assunto, assinale a(s) alternativa(s)
correta(s).
01) O Estado Palestino não foi criado, ainda, devido

a uma resolução da ONU (Organização das
Nações Unidas), de 1919, que determina a
entrega de todo o território da Palestina aos
judeus e a transferência do povo palestino para o
Egito.

02) O Estado de Israel foi criado após a retirada do
exército inglês da Palestina, na década de 1940.

04) Com a criação do Estado de Israel no pós-
guerra, judeus de vários países emigraram para a
Palestina e passaram a ocupar e a colonizar
muitas terras que antes pertenciam aos
palestinos. Essa ocupação de terras é uma das
causas do agravamento dos conflitos entre
judeus e palestinos.

08) O radicalismo (fundamentalismo) político e
religioso de árabes e de judeus é um fator que
dificulta a solução do conflito entre o Estado de
Israel e os palestinos.

16) Com a invasão e a ocupação do Iraque, na
guerra atual, os Estados Unidos pretendem,
entre outros objetivos, reservar uma parte do
território iraquiano para criar o Estado Palestino
e dar uma pátria aos dois milhões de palestinos
que estão espalhados pelo mundo.

32) A Autoridade Palestina é, atualmente, o órgão
de governo responsável pela administração dos
palestinos que vivem na região da Palestina.

19 – A Revolução Francesa de 1789 marcou o fim do
Antigo Regime na França. Sobre esse assunto,
assinale a(s) alternativa(s) correta(s).
01) O período do Terror foi um dos momentos mais

violentos da Revolução Francesa, marcado pela
instituição do regime republicano popular e pela
execução, na guilhotina, de milhares de nobres,
religiosos e membros da burguesia moderada.
Nesse período, também, foram abolidas muitas
instituições feudais, como as jurandas, por
exemplo.

02) Um feito importante da Revolução Francesa foi
a Declaração  dos Direitos do Homem e do
Cidadão, que defendia, entre outras coisas, a
igualdade política e jurídica entre os homens.

04) Com a derrota de Napoleão Bonaparte, em
1820, na batalha de Londres, o Rei Luís XVI e a
Rainha Maria Antonieta retornam à França,
retomam o trono francês e restauram o Antigo
Regime.

08) Napoleão Bonaparte foi muito importante para a
consolidação da Revolução Francesa. Dentro da
França, ele sufocou os movimentos contra-
revolucionários da nobreza; fora do território
francês, ele combateu as monarquias
absolutistas (Portugal, Espanha e Rússia), que
eram contrárias ao ideário revolucionário
francês.

16) Jean-Jacques Rousseau foi um dos grandes
filósofos iluministas inspiradores do projeto
igualitário dos revolucionários franceses. Para
combater a desigualdade jurídica e política do
Antigo Regime, ele defendeu a tese de que os
homens nascem naturalmente livres e iguais.
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20 – "Em 1932, nasceu a Ação Integralista Brasileira,
dando início ao fascismo no Brasil. Seus membros
repudiavam a democracia liberal, propondo, em seu
lugar, um governo autoritário, chefiado por um líder
'inspirado', que pudesse levar a nação ao progresso."
(VICENTINO, C. & DORIGO, G. História do
Brasil. São Paulo: Scipione, s/d).
A respeito da Ação Integralista Brasileira, assinale
a(s) alternativa(s) correta(s).
01) A Ação Integralista Brasileira era um

movimento de militantes comunistas que
queriam implantar o socialismo leninista no
Brasil.

02) A Ação Integralista Brasileira era uma
organização que lutava em prol da liberação
sexual e da preservação da natureza.

04) A Ação Integralista Brasileira era uma
organização que defendia a adoção do Estado
Integral, em oposição ao capitalismo liberal e ao
socialismo.

08) A Ação Integralista Brasileira era uma
organização fascista, liderada por Plínio
Salgado, que tinha como inspiração os governos
de Benito Mussolini, da Itália, e de Adolf Hitler,
da Alemanha.

16) A Ação Integralista Brasileira era uma
organização política de militantes uniformizados
com camisas verdes e que ostentavam o sigma
como símbolo, em uma pálida cópia da suástica
nazista.

21 – No Brasil, o regime republicano foi instituído em
1889, através de um golpe de Estado liderado pelo
Marechal Deodoro da Fonseca. A respeito desse
acontecimento político, assinale a(s) alternativa(s)
correta(s).
01) A Proclamação da República criou, de imediato,

uma ampla rede de proteção social para os
negros libertos, concedendo a eles vários
direitos trabalhistas, tais como: direito de greve,
salário mínimo, registro em Carteira de
Trabalho, aposentadoria após 30 anos de
trabalho etc. 

02) O advento do regime republicano no Brasil foi
uma decorrência dos descontentamentos de
segmentos da classe média (letrados e militares)
e dos fazendeiros escravistas, estes últimos
prejudicados e ressentidos com a abolição da
escravidão pela Princesa Isabel, em maio de
1888.

04) A Revolta de Canudos, liderada por Antônio
Conselheiro na década de 1890, foi um dos
primeiros movimentos de rebeldia anti-
republicana enfrentados pelo recém-criado
Estado republicano brasileiro. 

08) O movimento republicano brasileiro foi
fortemente influenciado pela doutrina positivista
de Augusto Comte, que defendia reformas
políticas e sociais sem ataques violentos à ordem
social. A prova da influência positivista no
Estado republicano brasileiro está na própria
bandeira nacional, que contém os dizeres
"Ordem e Progresso".

16) Com a República, institui-se a separação entre
Estado e Igreja, no Brasil.
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22 – "Com o afastamento de Collor, o vice-presidente
Itamar Franco assumiu a Presidência no final de
1992. Seu governo concentrou-se prioritariamente
na superação da inflação. Seu programa de
estabilização econômica, elaborado pela equipe do
ministro da Fazenda Fernando Henrique Cardoso e
chamado de Plano Real, foi gradualmente
implantado entre meados de 1993 e meados de
1994." (TEIXEIRA, F. M. Brasil: História e
Sociedade. São Paulo: Ática, 2000).
A respeito do Plano Real, assinale a(s) alternativa(s)
correta(s).
01) O Plano Real foi um plano de estabilização da

economia que, em um curto espaço de tempo,
conteve a inflação e proporcionou ao ex-
ministro da Fazenda, Fernando Henrique
Cardoso, prestígio para vencer as eleições
presidenciais de 1994.

02) O Plano Real instituiu uma reforma monetária,
adotando o dólar americano como moeda oficial
do Brasil.

04) O Plano Real teve uma implantação gradual,
entre meados de 1993 e meados de 1994, não
quebrou contratos e nem provocou traumas na
economia.

08) O Plano Real foi implantado com a finalidade
de conter a chamada ciranda financeira e  de
promover a implantação de uma sociedade
socialista.

16) O Plano Real foi idealizado pelo Ministério da
Fazenda, objetivando fechar o acordo com os
bancos estrangeiros, para conseguir empréstimos
visando rolar a gigantesca dívida pública
brasileira.

 

23 – "Em certos países latino-americanos surgiram então,
a partir de 1930, regimes populistas: governos fortes
e centralizados sob a direção de líderes reformistas,
carismáticos, autoritários, com grande apoio
popular." (PAZZINATO, Alceu L. & SENISE, M.
H. V. História Moderna e Contemporânea. São
Paulo: Ática, 1994, p.390).
A respeito da História da Argentina e do governo
populista de Juan Domingos Perón, assinale a(s)
alternativa(s) correta(s).
01) Juan Domingos Perón implantou uma política

econômica que visava a um desenvolvimento
autônomo. Para tanto, contou com o apoio
financeiro e diplomático da URSS para fazer
oposição à liderança dos Estados Unidos no
continente americano.

02) O governo de Domingos Perón   realizou uma
política econômica distributivista, conduzindo a
uma significativa melhoria na renda dos
trabalhadores.

04) Após a queda do governo de Juan Domingos
Perón, em 1955, a Argentina viveu vários
períodos  de regimes autoritários conduzidos por
governos militares que chegaram ao poder
através de golpes de Estado.

08) Durante o governo de Juan Domingos Perón,
desenvolveu-se, na Argentina, uma política
econômica que socializou os meios de produção
e que implantou um regime socialista leninista.

16) Na perspectiva de ampliar o apoio popular, que
se encontrava em baixa depois de muitos anos
de cruel repressão política, o governo de
Leopoldo Galtieri ordenou a invasão das ilhas
Malvinas, resultando em uma guerra contra a
Inglaterra.
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24 – A Primeira Guerra Mundial, que durou de agosto de
1914 a novembro de 1918, foi um conflito que
envolveu um grande número de países e que
resultou em uma grande destruição de forças
produtivas e de vidas humanas. A respeito da
Primeira Guerra Mundial, assinale a(s) alternativa(s)
correta(s).
01) O conflito envolveu os mais importantes países

da Europa e resultou na derrota humilhante da
Alemanha.

02) O conflito teve a participação da Rússia,  que se
retirou da guerra em 1917, logo após a eclosão
da Revolução Socialista.

04) O conflito contou com a participação da Força
Expedicionária Brasileira que enviou um grande
contingente de soldados para combater na Itália.

08) No conflito, Rússia, Alemanha e Inglaterra
aliaram-se para barrar a pretensão dos Estados
Unidos e da França de desencadear a Revolução
Socialista em escala mundial.

16) Com o fim da Primeira Guerra Mundial,
estabeleceu-se o Tratado de Versalhes, que
implicou um grande ônus para a Alemanha, uma
vez que impôs a ela restituição de territórios aos
vencedores, além da entrega de metralhadoras,
canhões, aviões e o estabelecimento de um
contingente máximo para o exército alemão de
100 mil homens.

 

25 – A respeito do governo de Getúlio Vargas e do
regime político por ele   instaurado em novembro de
1937, assinale a(s) alternativa(s) correta(s).
01) O governo de Getúlio Vargas, ao instituir o

Estado Novo, nomeou interventores para
governar os Estados.

02) O Estado Novo foi um período da história
marcado pela imprensa livre e pela ampla
liberdade sindical.

04) O governo de Getúlio Vargas promulgou
muitas leis trabalhistas, inclusive a CLT
(Consolidação das Leis do Trabalho).

08) Podemos dizer que o Estado Novo foi um
regime inspirado no nazi-fascismo e marcado
por forte repressão aos  que se opunham ao
governo.

16) O Estado Novo criou o DIP (Departamento de
Imprensa e Propaganda) para apoiar os meios de
comunicação privados e para impedir ataques à
liberdade de expressão.

 

26 – Na década de 1940, ocorreu, no Paraná, um
sangrento conflito que ficou conhecido como a
Guerra de Porecatu. A respeito desse conflito,
assinale a(s) alternativa(s) correta(s).
01) Foi uma guerra entre grupos de posseiros que,

desiludidos com o fracasso da cultura cafeeira,
tentavam expandir suas terras à custa da
ocupação das terras de seus vizinhos, visando à
produção de gado de corte.

02) Foi um movimento de luta armada, liderada
pelos militantes do Movimento Nacional dos
Trabalhadores Sem-Terra (MST).

04) Foi uma luta de resistência dos posseiros que
ocupavam a terra frente à ação de jagunços a
serviço dos grileiros e das forças policiais do
Estado.

08) A Guerra de Porecatu foi um conflito urbano
entre os soldados do Exército Brasileiro e os
militantes comunistas que pretendiam
transformar Porecatu na primeira cidade
socialista do Brasil.

16) A resistência dos posseiros frente à investida do
Estado no processo de transferência de terras
contou com a participação de militantes
comunistas na organização da resistência
armada. 

 

27 – O surgimento das cidades comerciais no final da
Idade Média foi muito importante para enfraquecer
o Feudalismo e criar condições para o
desenvolvimento da Sociedade Moderna. A respeito
desse assunto, assinale a(s) alternativa(s) correta(s).
01) A burguesia mercantil ocupava um lugar de

destaque nessas cidades, participando da
administração política e usufruindo de maior
grau de liberdade do que a população rural.

02) As corporações eram importantes instituições
dessas cidades, funcionando como instrumento
de proteção e apoio político-econômico aos
comerciantes, aos artesãos e aos proprietários de
manufaturas.

04) Era nessas cidades que os servos que fugiam da
servidão feudal encontravam apoio e esconderijo
frente às perseguições dos barões feudais. 

08) Essas cidades contribuíram para a modernização
e a expansão da agricultura na medida em que
funcionavam como um mercado consumidor de
produtos agrícolas em contínuo crescimento.  

16) Os principais aliados dessas cidades comerciais
eram os senhores feudais, que isentavam
completamente os comerciantes do pagamento
de impostos, de taxas e de pedágios.



GABARITO 1 UEM/CVU
1.º Vestibular/2005 – Prova 1

15

28 – Nas décadas de 1960-1970, o Paraná também
vivenciou sua fase desenvolvimentista, durante as
administrações dos governadores  Ney Braga e
Paulo Pimentel. A respeito desse assunto, assinale
a(s) alternativa(s) correta(s).
01) O combate ao analfabetismo e a criação e a

consolidação de um sistema estadual de ensino
foram algumas das principais realizações do
Governador Ney Braga.

02) Ney Braga e Paulo Pimentel rejeitaram a idéia
de um Paraná com vocação unicamente agrícola
e tomaram várias medidas para a
industrialização do Estado.

04) Entre os órgãos oficiais criados nessa época para
fomentar o desenvolvimento econômico e social
do Paraná, podemos citar a Codepar –
Companhia de Desenvolvimento Econômico do
Paraná.

08) Ney Braga e Paulo Pimentel não conseguiram
terminar seus mandatos e dar prosseguimento ao
projeto  desenvolvimentista do Paraná, porque
ambos se incompatibilizaram com o regime
militar (1964-1985) e foram removidos do
governo estadual, à força, pelo Presidente
Castelo Branco.

16) A Rodovia do Café é uma das grandes obras de
infra-estrutura construídas durante essa fase
desenvolvimentista do Paraná.

 

29 – A respeito da Alca (Área de Livre Comércio das
Américas), que está prevista para ter início em 1.º de
janeiro de 2005, assinale a(s) alternativa(s)
correta(s).
01) A Alca é um organismo internacional

subordinado ao FMI que atuará no sentido de
controlar os gastos públicos dos países
membros.

02) A Alca foi concebida para englobar todos os
países das três Américas, com exceção de Cuba,
com o objetivo de propiciar a livre circulação de
mercadoria entre nações participantes.

04) A Alca será composta por todos os países do
Mercosul mais a África do Sul e a União
Européia, formando a maior área de livre
comércio do mundo.

08) A Alca será composta pelo Brasil, África do
Sul, China, Índia e Rússia, formando o chamado
G-5, que tem a pretensão de rivalizar com o G-7.

16) A Alca, a partir de sua implantação, permitirá a
livre circulação das pessoas entre os países
membros, dispensando, inclusive, o uso de
passaporte dos habitantes do continente
americano.

30 – Assinale o que for correto a respeito da história da
população e do povoamento do Paraná.
01) Antes da chegada de portugueses e de

espanhóis, as terras do Paraná já eram povoadas
por índios que se encontravam em um estágio de
desenvolvimento material inferior ao dos
Astecas, povo este que vivia no território que
hoje corresponde ao México.

02) O que dificultou a vinda de imigrantes negros,
eslavos e orientais para o Paraná, nos séculos
XIX e XX, foi a intolerância racista dos
milhares de norte-americanos que haviam
emigrado e se fixado no território paranaense
após o fim da Guerra de Secessão nos Estados
Unidos (1861-1865).

04) Maringá e Londrina são exemplos de cidades do
Norte paranaense que foram povoadas, em
grande parte, por paulistas e mineiros.

08) No Paraná, o deslocamento da população rural
para Curitiba e cidades de médio porte como
Londrina e Maringá foi causado pelo processo
de mecanização agrícola e pelo fim do Colonato,
na segunda metade do século XX.

16) Na região dos Campos Gerais, o Ciclo do Gado
estimulou a ocupação e o povoamento das terras
devolutas, contribuindo para o surgimento de
vários núcleos urbanos como Castro, Lapa e
Guarapuava.

 


