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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 as políticas de

regionalização e de desenvolvimento regional, no
Brasil.
01) A primeira divisão regional oficial do Brasil

baseava-se no conceito de região natural, isto é,
os elementos naturais como os climas, os solos e
a vegetação serviram de base para a divisão do
território em regiões.

02) No processo de desmembramento do estado de
Goiás, foi criado o estado do Tocantins, que
passou a pertencer à região Nordeste do Brasil,
levando-se em conta, principalmente, os
aspectos populacionais e geoeconômicos.

04) A região Centro-Sul, definida segundo critérios
geoeconômicos, constitui o centro econômico do
país, com o maior parque industrial e a atividade
agropecuária mais desenvolvida. Porém destaca-
se, também, por graves problemas sociais e
ambientais como a falta de moradias, a
criminalidade, o desemprego, o subemprego e a
poluição ambiental.

08) A criação da Sudam, da Sudene, da Sudeco e da
Sudesul, superintendências respectivamente
associadas ao desenvolvimento da Amazônia, do
Nordeste, do Centro-Oeste e do Sul, não foi
suficiente para anular as disparidades regionais
brasileiras que ainda persistem.

16) A Sudene teve um papel fundamental no
desenvolvimento da agricultura e da pecuária no
sertão nordestino, mas não interferiu no
planejamento industrial do Nordeste.

32) Muitas empresas da Amazônia pertencem a
empresários ou a grupos econômicos sediados
no Centro-Sul, onde estão, também, os
principais mercados regionais consumidores dos
produtos fabricados no Norte do Brasil. O baixo
poder aquisitivo de grande parte da população
da Amazônia é um dos entraves à
comercialização da produção industrial na
região.

64) A Sudam implantou, na década de 1960, um
programa de desenvolvimento regional
inovador, que se baseava na proteção ambiental,
no extrativismo organizado e no respeito à
população indígena.

02 – Sobre a região Nordeste do Brasil e suas sub-
regiões, assinale o que for correto.
01) A Zona da Mata corresponde a uma estreita

faixa, originalmente coberta pela Mata
Atlântica. O desmatamento da área começou
com a extração de pau-brasil, continuou  com o
cultivo de cana-de-açúcar, de tabaco e de cacau.
Atualmente restam apenas alguns pequenos
trechos de áreas preservadas.

02) O Meio-Norte, zona de transição entre o
Nordeste e a Amazônia, é, na atualidade, a sub-
região mais populosa do Nordeste. Na
economia, destacam-se os cultivos da cana-de-
açúcar, do algodão e de cereais.

04) A caatinga é a vegetação característica do sertão
nordestino. Adaptada ao clima tropical típico, é
caracterizada pela associação de formações
vegetais diferentes: pequenas árvores retorcidas
e arbustos em seu estrato superior misturam-se
à vegetação rala e rasteira composta de
gramíneas em  seu estrato inferior.

08) No vale do rio São Francisco, vêm sendo
implantados, com sucesso, alguns projetos
agropecuários que estão se destacando pela
fruticultura irrigada, com produção intensiva de
melões, mamões, cítricos e uvas, entre outros.

16) A "indústria da seca" é como ficou conhecida a
vergonhosa prática desenvolvida por políticos e
por grandes fazendeiros de obter lucros e
vantagens pessoais com as secas, que
periodicamente assolam a região, e com o
sofrimento de milhões de sertanejos pobres.

32) O turismo é uma atividade econômica que vem
crescendo muito em vários lugares do Nordeste.
No litoral, em especial, a beleza e o clima das
praias atraem turistas de outras regiões do Brasil
e do exterior ao longo de todos os meses do ano,
já que as temperaturas se mantêm sempre
elevadas.
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03 – A respeito da geografia da Europa Oriental, assinale
o que for correto.
01) A federação russa agrega, em seu território,

inúmeras etnias. Essa diversidade, aliada às
dificuldades econômicas do país, tem favorecido
a ocorrência de conflitos separatistas. Entre
esses conflitos, destaca-se o da Chechênia,
república autônoma situada na região do
Cáucaso.

02) As maiores concentrações industriais da Europa
Oriental ocorrem nas proximidades dos grandes
centros urbanos, como Moscou e São
Petersburgo, e das fontes de minérios e de
recursos energéticos, como os montes Urais
(Rússia) e Donbass (Ucrânia).

04) A principal área agrícola da Europa Oriental
localiza-se no domínio das estepes da Ucrânia e
da Rússia. Aí se encontram os solos mais férteis
de toda a região, as chamadas terras negras
(tchernozion), e também as mais importantes
produções, como trigo, beterraba e girassol.

08) A Rússia ocupou o espaço que desempenhava a
ex-União Soviética no cenário internacional.
Graças ao sucesso das reformas econômica
(Perestroika) e política (Glasnost), implantadas
por Gorbachov, em meados da década de 1980,
vem mantendo o status  de potência mundial.

16) A revolução técnico-científica, que vem
reorganizando a localização do capital no espaço
geográfico, delineia a Europa Oriental como
espaço periférico da União Européia, à qual
alguns desses países tentam integrar-se como
membros efetivos.

32) O processo de transição econômica e política
realizado na Albânia foi exemplar e obteve
muito sucesso. Os indicadores sociais e
econômicos da Albânia estão entre os mais
elevados de toda a Europa.

64) A cordilheira dos Bálcãs estende-se do mar
Negro até a fronteira com a Iugoslávia. É o
divisor de águas entre os rios da bacia do
Danúbio e os que deságuam nos mares
Mediterrâneo e Egeu.

04 – A lei da oferta e da procura, típica de uma economia
de mercado, funciona só pela metade, no Brasil: se
um produto está em falta, o preço sobe; mas se o
mesmo existe em excesso no mercado, dificilmente
o preço cai. Isso ocorre devido à formação de
monopólios e de cartéis (adaptado de Vesentini,
2003).
Assinale a(s) alternativa(s) correta(s) sobre a
economia e o controle de preços no mercado
brasileiro.
01) Os monopólios controlam, principalmente, os

setores de bens de consumo não-duráveis,
atingindo diretamente a população consumidora.
As indústrias de base como a siderúrgica, a
metalúrgica e a elétrica não formam cartéis.

02) As empresas multinacionais instaladas no Brasil
geralmente remetem boa parte de seus lucros
para as matrizes, que podem estar, por exemplo,
nos Estados Unidos, no Japão ou em países da
Europa Ocidental.

04) Empresas nacionais, como a Petrobrás, também
podem formar cartéis. Um exemplo é o fato de a
gasolina brasileira ter chegado a ser uma das
mais caras do mundo, superando os preços
praticados, até mesmo, em países totalmente
dependentes da importação de petróleo.

08) O setor automobilístico é um dos poucos que
não está cartelizado, pois as empresas do setor
não controlam a produção ou os preços, no
mercado interno.

16) A indústria de medicamentos, no Brasil, está
atrelada a diversas formas de monopólio. O
Brasil não detém grande parte das patentes,
pagando royalties até mesmo pelo emprego de
matérias-primas genuinamente brasileiras.

32) O monopólio exercido pelos sindicatos de
metalúrgicos, na região metropolitana de São
Paulo, por exemplo, é responsável pelo alto
custo da mão-de-obra do operariado nessa
região e em outros grandes centros urbanos
brasileiros. 
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05 – Assinale o que for correto sobre as escalas de representação, recorrendo à figura quando necessário.

Fonte: PEREIRA, D.; SANTOS, D. e CARVALHO, M. de. Geografia: Ciência do Espaço. São Paulo: Atual, 1998. p. 12.

01) A riqueza de detalhes que pode ser observada em um mapa é diretamente proporcional à escala, ou seja, quanto
maior for a escala, maior será a riqueza de detalhes.

02) A utilização de escalas diferentes nos permite visualizar aspectos diferentes das realidades geográficas. Assim, a
escolha desta ou daquela escala não é uma decisão meramente técnica e, sim, política e estratégica. O cartógrafo,
ao escolher a escala, pode omitir ou revelar informações ou, então, localizar o fenômeno representado com muita
ou com pouca precisão.

04) Todo mapa é uma representação reduzida da realidade e é a escala que indica essa redução. A escala, por
exemplo, do mapa B  indica que a superfície real foi reduzida 13.000.000 (treze milhões) de vezes.

08) As escalas dos mapas A e C revelam, respectivamente, que um centímetro no mapa representa, na realidade,
2.000 km e 7,5 km.

16) As escalas mais utilizadas na confecção de mapas são as  numéricas  e as gráficas. O tipo de escala  utilizada nos
mapas da figura é um exemplo de escala numérica.

32) O tamanho da escala varia de acordo com a área a ser representada no mapa. Uma área pequena, como um
bairro, exige uma escala grande. Uma área grande, como o Brasil, exige uma escala pequena.

64) Conforme a escala do mapa aumenta, a área representada aumenta. Assim, pode-se afirmar que o mapa A foi
construído em uma escala grande e o mapa C em uma escala pequena.
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06 – Assinale o que for correto sobre os aspectos demográficos do Paraná, consultando a tabela a seguir, quando
necessário.

PARANÁ – evolução da população rural e urbana – de 1950 a 2000
ANO TOTAL URBANA RURAL % URBANA % RURAL
1950 2.115.547    528.288 1.587.259 24,97 75,03
1960 4.296.375 1.327.982 2.968.393 30,91 69,09
1970 6.929.821 2.504.253 4.425.568 36,14 63,86
1980 7.629.849 4.472.506 3.157.343 58,62 41,38
1991 8.448.713 6.197.953 2.250.760 73,36 26,64
1996 9.003.804 7.011.990 1.991.814 77,88 22,12
2000 9.563.458 7.786.084 1.777.374 81,41 18,59

01) Observa-se que diminuiu o ritmo do crescimento populacional paranaense, a partir da década de 1970. Isso
porque o Paraná, que recebia contingentes expressivos de migrantes, deixou de apresentar grandes atrativos
econômicos. Novas frentes agrícolas nas regiões Norte e Centro-Oeste do Brasil atraíram parte da população
rural paranaense.

02) O expressivo crescimento da população urbana a partir da década de 1970 foi desencadeado pela modernização
das atividades agrícolas e pela industrialização. Tais fatos provocaram a transferência da população da zona rural
para os centros urbanos, em busca de trabalho e de melhores condições de vida.

04) No Paraná, o fenômeno de transferência de população do campo para a cidade −  o êxodo rural −  foi atípico.
Devido à grande infra-estrutura urbana e à oferta de trabalho existente nas grandes cidades do Estado, os
problemas sociais identificados em outras áreas do Brasil não foram registrados.

08) O rápido crescimento urbano registrado no Estado nas últimas décadas concentrou-se especialmente na região
metropolitana de Curitiba. Essa região é a sede do mais importante parque industrial do Estado.

16) O expressivo aumento da população total do Paraná,  identificado entre as décadas de 1950 e 1970, expressa uma
tendência nacional ligada  às reduções das taxas de mortalidade aliadas a altas taxas de natalidade. Localmente,
deve-se considerar, ainda, o fato de o Paraná ter atraído migrantes de outros estados brasileiros.

32) De acordo com os dados do último censo (2000), o Paraná já é o estado mais populoso da região Sul e está entre
os três estados mais populosos do Brasil. O expressivo aumento populacional está diretamente ligado ao intenso
processo de industrialização verificado no último decênio na região metropolitana de Curitiba e nas grandes
cidades do Norte do Estado.

07 – Sobre os cultivos no estado do Paraná, assinale o
que for correto.
01) O cultivo do trigo expandiu-se pelo Oeste e

Noroeste do Estado, tornando o Brasil auto-
suficiente na produção de farinha de trigo.

02) O cultivo do milho declinou nos últimos anos
em função da crescente ocupação das terras pela
cultura da soja, que se expandiu para o Sul do
Estado. Atualmente, a produção de milho é
significativa apenas no Norte do Paraná.

04) O cultivo do algodão passou por um declínio,
entre 1990 e o início da década presente.
Atualmente, a produção de algodão é
insuficiente para atender à demanda das
indústrias paranaenses.

08) A cana-de-açúcar vem sendo intensamente
cultivada na porção norte do Estado.

16) No Paraná, cultivam-se as duas variedades de
arroz: o "arroz de várzea", próprio dos solos
encharcados ou irrigados, e o "arroz de
sequeiro", próprio dos solos bem drenados.

32) O cultivo do fumo está associado à agricultura
familiar e às pequenas propriedades,
envolvendo, por exemplo, municípios situados
no Sudoeste do Estado.

64) Devido à ocorrência do "cancro cítrico", o
Paraná permanece como área imprópria para o
cultivo de cítricos, impedindo que se instalem,
no Estado, indústrias processadoras de suco de
laranja.



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

08 – Sobre o papel desempenhado pelo Brasil na
economia global e as conseqüências desse processo
na organização do espaço geográfico nacional,
assinale o que for correto.
01) No início da década de 1990, a liberalização da

economia brasileira e a abertura do mercado
interno integraram, de maneira mais ampla, o
Brasil na economia mundial. A abertura dos
mercados financeiros e a privatização dos
grandes conglomerados estatais abriram um
vasto campo de investimentos transnacionais.

02) O Brasil viveu, após a Segunda Guerra Mundial,
uma fase de industrialização acelerada que
duraria até meados da década de 1970 e que
significou a ruptura com o modelo
agroexportador. A atividade industrial se
afirmou como o setor de comando da economia
brasileira.

04) Na última década, observou-se um aumento
significativo das relações comerciais entre o
Brasil e outros países da América Latina. Em
grande parte, elas são o resultado das novas
condições criadas pelo Mercosul.

08) Os principais pontos de saída de exportações e
entrada de importações do Brasil estão
concentrados no litoral das regiões Norte e
Nordeste. A concentração espacial dos
principais portos exportadores e importadores de
mercadorias no Norte e no Nordeste do Brasil
reflete o predomínio dos centros industriais e
urbanos nessas regiões.

16) Os países do leste europeu (especialmente a
Rússia e a Polônia), a África e a Austrália são os
mais importantes mercados consumidores dos
produtos brasileiros.

32) O Brasil encontra-se, atualmente, em uma
situação de independência em relação ao capital
financeiro internacional e aos países mais
industrializados. É cada vez menos freqüente a
interferência de organismos internacionais tais
como o FMI, o Banco Mundial, a  Organização
Mundial do Comércio −  OMC, na definição da
economia brasileira.

64) Entre as exportações brasileiras de
manufaturados, destacam-se certas indústrias de
base tecnológica moderna, como a indústria
metalúrgica, as indústrias mecânica e elétrica e a
indústria de transportes.

09 – Em relação ao setor energético brasileiro e suas
relações com a economia do País, assinale o que for
correto.
01) O governo federal pretende aumentar a

participação do gás natural na matriz energética
brasileira. Os altos investimentos na construção
do gasoduto Bolívia-Brasil é um sinal evidente
dessa intenção.

02) Com o objetivo de regular e de fiscalizar a
produção, a transmissão, a distribuição e a
comercialização de energia elétrica no país, o
governo federal criou a Aneel (Agência
Nacional de Energia Elétrica).

04) O carvão mineral  é uma fonte de energia muito
expressiva, no Brasil. As grandes reservas
carboníferas localizadas na região Sul do país
atendem satisfatoriamente à demanda nacional.

08) As bacias hidrográficas do Paraná e do São
Francisco são fundamentais no fornecimento de
eletricidade às três regiões de maior
concentração urbano-industrial e populacional
do país: Sudeste, Sul e Nordeste.

16) Uma fonte de energia que poderá tornar-se
importante e que vem sendo alvo de inúmeros
estudos sobre sua viabilidade técnica e
econômica é o biogás, o gás produzido a partir
de matéria orgânica em decomposição (esterco,
palha, bagaço vegetal ou lixo) pela ação de
certas bactérias.

32) O petróleo constitui importante fonte de energia
consumida no Brasil. Apesar da redução
significativa da dependência externa, a
importação do produto continua  tendo um  peso
considerável na balança  comercial brasileira
devido às constantes elevações do preço
internacional do produto.

64) O programa nuclear brasileiro, iniciado pelo
governo militar na década de 1960, tem
contribuído, efetivamente, para a produção de
energia elétrica. As grandes reservas de urânio
existentes no país e o desenvolvimento de
tecnologia nacional em seu enriquecimento são
fatores responsáveis por esse fato.
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10 – Sobre as características e a distribuição geográfica
mundial dos tecnopólos, assinale o que for correto.
01) Muitos tecnopólos estão localizados na região

metropolitana das cidades globais. Tal  fato se
explica pela existência de um grande
contingente de mão-de-obra especializada e
barata nessas áreas.

02) A região  de Campinas, em São Paulo, com uma
grande concentração de empresas de informática
e de telecomunicações, transformou-se, nas
últimas décadas, em um importante tecnopólo
brasileiro. Destaca-se, ainda, o pólo aeroespacial
de São José dos Campos, também nesse mesmo
Estado.

04) Nos tecnopólos, estão localizadas as indústrias
que utilizam as mais modernas tecnologias
produzidas pela Terceira Revolução Industrial.
Entre elas, destacam-se a indústria
automobilística, a petroquímica, a siderúrgica e
a metalúrgica.

08) Na grande Paris, criou-se uma notável
concentração de empresas de alta tecnologia e
de laboratórios de pesquisas públicos e privados.
A região é considerada o "Vale do Silício da
Europa".

16) Nos Estados Unidos, os parques científicos de
alta tecnologia se desenvolveram principalmente
depois da década de 1960. O mais célebre dos
tecnopólos americanos é o Silicon Valley (Vale
do Silício), no estado da Califórnia, cuja origem
se articula com o desenvolvimento de
armamentos de alta tecnologia na época da
Guerra Fria.

32) Graças aos avanços do setor de comunicação e
de transporte, os tecnopólos estão bem
distribuídos pelo espaço mundial. Eles estão
surgindo em grande número nos países
emergentes e  até em alguns países de incipiente
desenvolvimento econômico.

64) Os tecnopólos são centros irradiadores das
inovações tecnológicas. Constituem os pontos
de interconexão dos fluxos mundiais de
conhecimento e de informações, sendo
interligados por uma densa rede de
telecomunicações e de computadores.

11 – O Brasil está na rota do tráfico de animais silvestres
e da biopirataria de espécies vegetais. Os “piratas”
modernos apresentam-se sob a forma de
pesquisadores, ecoturistas, missionários, dentre
outros rótulos ou papéis sociais. Assinale o que for
correto sobre a exploração dos recursos constituídos
pela fauna e pela flora, no País.
01) O território brasileiro apresenta grande

diversidade de espécies vegetais e animais, tanto
nas suas florestas como em outros ambientes, a
exemplo dos cerrados e das formações vegetais
complexas do Pantanal Matogrossense.

02) O tráfico de animais silvestres alimenta um
intenso comércio ilegal de aves, de mamíferos e
de invertebrados, dentre outros animais. Os
Estados Unidos e vários países da Europa
constituem importantes receptores da fauna
nativa brasileira, embora essa seja protegida por
lei.

04) A biopirataria de espécies vegetais atende,
freqüentemente, aos interesses de grandes
laboratórios farmacêuticos multinacionais, pois
muitas plantas da flora brasileira são ricas em
compostos de interesse para a fabricação de
medicamentos que são patenteados no exterior.

08) As formas de vida animal de um território
podem ser indiretamente afetadas quando o
homem altera a vegetação natural. Isso ocorre
porque a vegetação constitui abrigo e fonte de
alimento para muitas espécies animais que
podem desaparecer em decorrência de mudanças
no ecossistema.

16) O comércio ilegal de animais da fauna brasileira
atende tanto à demanda externa de animais
exóticos para criação como à demanda por
compostos fornecidos, por exemplo, pelo
veneno de aranhas e de serpentes, de interesse
para laboratórios estrangeiros ou multinacionais.

32) O desenvolvimento sustentável significa que a
exploração dos recursos naturais e os prejuízos à
natureza só são aceitáveis quando essas
atividades são rentáveis e quando atendem ao
sustento das populações. 



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

12 – Assinale o que for correto sobre os recursos hídricos
do Paraná.
01) Muitos rios paranaenses encontram-se

assoreados devido, principalmente, ao intenso
desmatamento que se verificou nesse Estado,
decorrente da intensa ocupação das terras pelas
atividades agropecuárias.

02) No Paraná, os rios que fluem da Serra do Mar
diretamente para o litoral pertencem ao conjunto
de bacias hidrográficas secundárias, voltadas
para o oceano Atlântico, que não fazem parte da
bacia Platina.

04) O rio Tibagi e o rio Pirapó estão associados,
respectivamente, ao abastecimento das cidades
de Londrina e de Maringá.

08) As usinas de Salto Osório e de Segredo foram
construídas ao longo do rio Ivaí que, por
atravessar áreas de planalto, apresenta inúmeras
cachoeiras e corredeiras, favorecendo a
produção de energia hidrelétrica.

16) A drenagem paranaense é principalmente
endorréica, pois os rios mais longos e
importantes, como o Iguaçu, o Ivaí e o Tibagi,
afluentes do rio Paraná, correm para o interior e
não diretamente para o litoral.

32) O canyon do Guartelá foi criado pela passagem
do rio Iapó do Segundo Planalto Paranaense
para o Terceiro Planalto Paranaense.

64) A usina hidrelétrica de Itaipu está entre as
maiores do mundo e localiza-se no rio Iguaçu,
na confluência com o rio Paraná, na fronteira de
três países: Brasil, Argentina e Paraguai.

13 – O idoso ganhou seu estatuto, no Brasil. Porém as
pessoas da "terceira idade" ainda se deparam com
desafios, muitos deles relacionados ao aumento da
proporção de idosos na sociedade moderna
capitalista. Assinale o que for correto sobre o
envelhecimento da população mundial.
01) O aumento da proporção de idosos no conjunto

da população se dá pela drástica redução das
taxas de natalidade, uma vez que as taxas de
mortalidade e de esperança de vida permanecem
estáveis.

02) O aumento do número e da proporção de
aposentados coloca em risco a qualidade da
aposentadoria, pois é necessária uma soma cada
vez maior de recursos para manter as pessoas
que se aposentam.

04) No Brasil, a proposição de medidas como o
aumento da idade para aposentadoria tem por
objetivo prolongar o tempo de atividade da
população adulta, retardando o momento da
aposentadoria.

08) A África ainda apresenta muitos países em que a
população idosa é pequena e a população jovem
ainda é numerosa. De modo inverso, na Europa
Ocidental, muitos países apresentam população
idosa numerosa e população jovem
proporcionalmente menos representativa.

16) Os idosos representam um ônus para o país, pois
não produzem, consomem demais e exigem
muito dos serviços públicos de saúde. Essa é
uma das principais razões da crise econômica e
social de países como os Estados Unidos e a
Alemanha, onde o sistema previdenciário entrou
em colapso.
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14 – Assinale o que for correto sobre a paisagem, a
organização e a produção do espaço geográfico.
01) Os problemas socioambientais decorrentes da

ação humana na construção do espaço
geográfico, como o surgimento das favelas, são
inevitáveis. É o preço que se paga pelo
progresso e pela evolução social.

02) A desconsideração da dinâmica da natureza na
organização do espaço geográfico urbano pode
provocar inúmeros problemas ambientais. Entre
eles, podem-se destacar a degradação dos fundos
de vale, os processos erosivos e as enchentes.

04) O espaço geográfico corresponde ao espaço que
está sendo ou que foi produzido pelos seres
humanos. Esse espaço está relacionado com a
dinâmica da natureza em sua interdependência
com o contínuo movimento de transformação da
sociedade.

08) A paisagem natural é aquela que resultou da
evolução da natureza, da ação dos fenômenos
geológicos, climáticos e outros. Trata-se,
portanto, de uma área ainda  não alterada pelo
trabalho humano.

16) O espaço geográfico revela como os grupos
humanos, segundo aspectos técnicos,
econômicos, sociais, culturais e ideológicos,
transformaram o seu meio.

32) O espaço geográfico é modificado
permanentemente pelo trabalho humano. Dessa
forma,  na medida que se desenvolvem novas
tecnologias, a dinâmica da natureza perde
importância na organização do espaço, pois o
desenvolvimento tecnológico substitui os
elementos da natureza. 

64) Devido ao grande desenvolvimento tecnológico
alcançado pela sociedade humana e às suas
intervenções no meio-natural, a maioria das
paisagens terrestres encontra-se profundamente
modificada.

15 – Assinale o que for correto sobre a degradação dos
solos.
01) A laterização é um processo típico das áreas de

clima tropical superúmido e caracteriza-se pela
alta concentração de cálcio, que forma crostas
na superfície do terreno.

02) A lixiviação natural é um processo de lavagem
dos minerais solúveis pelas águas das chuvas.
Resulta no empobrecimento dos solos, que
perdem boa parte dos nutrientes necessários ao
desenvolvimento das plantas.

04) Nas regiões áridas e nas áreas próximas aos
desertos, os solos expostos podem sofrer com a
erosão eólica, através da mobilização das areias
pelo vento.

08) O horizonte A corresponde à camada superior
do solo que contém o mais alto teor de matéria
orgânica. O horizonte B corresponde à camada
interna que é a mais vulnerável à lixiviação.

16) O assoreamento de um rio se dá pela deposição
de sedimentos no seu leito. O desmatamento
acelera o processo de assoreamento porque
favorece a mobilização dos materiais
constituintes do solo.

32) A atividade agrícola e o desmatamento são
importantes fatores de degradação dos solos. O
pastoreio, porém, é uma atividade que ajuda a
recompor a qualidade das terras, contribuindo
com o revolvimento e a adubação dos solos.

64) Os adubos químicos e os pesticidas podem ser
levados para os rios pelas águas das chuvas,
comprometendo a vida aquática. Os pesticidas,
principalmente quando aplicados de maneira
inadequada, podem contaminar o ambiente e os
produtos agrícolas e, direta ou indiretamente,
prejudicar a fauna e as pessoas.
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HISTÓ RIA

16 – "Os escravos são as mãos e os pés do senhor de
engenho, porque sem eles não é possível fazer,
conservar e aumentar fazenda, nem ter engenho
corrente". (ANDREONI,  João A. Cultura e
opulência do Brasil. In: TEIXEIRA, Francisco M.
P. Brasil: história e sociedade. São Paulo, Ática,
2000, p. 83).

Essa passagem da obra do jesuíta Antonil revela a
importância do trabalho escravo para a produção
colonial no Brasil. Sobre a questão da escravidão na
colônia e no império, assinale o que for correto.
01) Os colonizadores portugueses recorreram ao

trabalho escravo porque não existia, no Brasil
colonial, um mercado de trabalho em que eles
pudessem recrutar trabalhadores  que se
sujeitassem livremente ao intenso ritmo de
trabalho dos engenhos e das fazendas.

02) A dependência dos senhores de engenho em
relação ao trabalho escravo terminou na segunda
metade do século XVIII, quando o marquês de
Pombal, o poderoso ministro reformador
português, patrocinou a transferência de
aproximadamente 1 milhão de trabalhadores
ingleses para o Brasil.

04) Nos engenhos e nas plantações, trabalhavam,
também, ao lado dos escravos, os trabalhadores
livres. Apesar da condição jurídica diferenciada,
esses trabalhadores livres tinham dificuldades de
acesso à propriedade da terra, visto que essa era
monopólio do Estado, que a distribuía,
arbitrariamente, através das Cartas de Sesmarias.

08) No Brasil, a abolição da escravidão foi realizada
em uma única etapa, com a assinatura da Lei do
Ventre Livre, em 1888.

16) O Senador Vergueiro, fazendeiro paulista da
região de Campinas, foi um dos pioneiros na
importação de trabalhadores livres europeus
para substituir os escravos nas suas fazendas de
café, na década de 1850. São nessas fazendas
que acontecem várias rebeliões de colonos
europeus, descontentes com as baixas
remunerações e com os maus tratos recebidos de
capatazes acostumados a lidar com escravos e
não com trabalhadores livres.

17 – A respeito da Revolução Industrial Inglesa, assinale
a(s) alternativa(s) correta(s).
01) A Revolução Industrial foi um profundo

processo de transformação nos meios de
produção que permitiu a multiplicação da
capacidade produtiva da Inglaterra.

02) As modificações na forma da organização da
produção promovidas pela Revolução Industrial
produziram também, no campo social, uma nova
configuração de classes, formando dois pólos
bem definidos: burguesia e proletariado.

04) A Revolução Industrial, ao abreviar o tempo de
trabalho necessário para produzir as
mercadorias, promoveu um êxodo urbano,
levando milhares e milhares de habitantes de
volta ao campo.

08) Por  ser o país com uma legislação mais liberal,
com menos entraves à circulação das
mercadorias, a Inglaterra teve melhores
condições para realizar a Revolução Industrial.

16) Devido à exploração de suas vastas colônias, a
Inglaterra acumulou grande quantidade de
capital que possibilitou a aquisição das
máquinas da Alemanha para desenvolver sua
indústria.

18 – Os anos que antecederam a Segunda Guerra
Mundial foram marcados por acordos e por tratados
que possibilitaram a formação do Eixo Roma-
Berlim-Tóquio, constituindo a principal organização
multilateral que promoveu ativamente o conflito. A
respeito desse período, assinale a(s) alternativa(s)
correta(s).
01) O Eixo Roma-Berlim-Tóquio contou também

com a participação da França e da Suíça para
lutar contra os países aliados.

02) Em 1936, o Japão, abandonado pela ex-aliada
Inglaterra, liga-se à Alemanha e firmam o Pacto
Anti-Comintern.

04) Apesar de sua atuação efetiva na Segunda
Guerra Mundial contra os países  do Eixo, os
Estados Unidos inicialmente colaboraram com
os  nazistas, assinando com a Alemanha um
tratado de não-agressão.

08) Antes do início da Segunda Guerra Mundial, a
Liga das Nações foi abandonada pela Itália, pela
Alemanha, pelo Japão e pelo Brasil.

16) O Eixo Roma-Berlim-Tóquio foi constituído
exclusivamente pela Itália, pela Alemanha e
pelo Japão.
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19 – "Durante a primeira metade do século XIX, a classe
burguesa desenvolveu, especialmente na Inglaterra,
a chamada Economia Política Clássica. Essa escola,
baseada nas idéias do Liberalismo Econômico, teve
como ponto de partida a obra de Adam Smith.
Em seus estudos, os economistas burgueses
explicaram −  e muitas vezes justificaram −  o
funcionamento do sistema capitalista, que
experimentava espetacular desenvolvimento na
Europa ocidental e nos Estados Unidos.
Mas, na mesma época, com o aparecimento do
proletariado e dos problemas sociais gerados pelo
capitalismo industrial, desenvolveram-se também as
escolas do Socialismo Utópico e do Socialismo
Científico, que realizaram a crítica à ordem
capitalista e à Economia Política Clássica."
(CAMPOS, Raymundo Carlos Bandeira. Estudo de
História: moderna e contemporânea. São Paulo:
Atual, 1988, p.182).

A respeito das questões mencionadas na citação
acima, assinale a(s) alternativa(s) correta(s).
01) Os chamados socialistas utópicos se

caracterizavam por defenderem reformas na
sociedade que mais se assemelhavam a sonhos.
Suas propostas eram idealistas e não levavam
em conta as resistências da sociedade capitalista
às mudanças, contando principalmente com a
boa vontade dos indivíduos.

02) O Movimento Cartista, que surgiu na Inglaterra
nos fins da década de 1830, é resultado dos
esforços da burguesia para evitar que o
movimento operário descambasse para a
barbárie e ameaçasse a existência da
propriedade privada.

04) O Socialismo Científico caracteriza-se por uma
teoria que acreditava na racionalidade científica
da burguesia para a realização da socialização
pacífica dos meios de produção.

08) Os fundadores do chamado Socialismo
Científico foram os alemães Karl Marx e
Friedrich Engels, que publicaram, em 1848, o
Manifesto do Partido Comunista, criticando os
socialistas utópicos e a Economia Política
Clássica.

16) A chamada Economia Política Clássica tem em
Adam Smith, autor de A Riqueza das Nações
(1776), e em David Ricardo, autor de Princípios
de Economia Política (1817), dois de seus
principais teóricos. Ambos defendiam a
liberdade de comércio como sendo a forma mais
adequada de promover o desenvolvimento da
riqueza.

20 – "Possuía uma companhia inglesa, a Paraná
Plantation, vastos cafezais na região de Cambará.
Para transportar sua produção, vai ser construída a
estrada de ferro São Paulo-Paraná, ligando Ourinhos
a Cambará. Com essa estrada de ferro, estava
definitivamente ligado o Norte do Paraná aos
centros consumidores, como São Paulo, e
exportadores, como Santos. Mas ainda não estava
colonizado, nem conhecido. Resolveram então os
ingleses da Paraná Plantation colonizar a região.
Nunca poderiam ter adivinhado, nem sequer
sonhado, o esplêndido futuro da região que se
propunham a colonizar. A Paraná Plantation
desdobrou-se em duas companhias: a Companhia de
Terras Norte do Paraná e a Companhia Ferroviária
São Paulo-Paraná". (WACHOWICZ, R. C.
História do Paraná. Curitiba: Editora dos
Professores, 1968).

A respeito da  colonização e do desenvolvimento do
Norte do Paraná, assinale a(s) alternativa(s)
correta(s).
01) A colonização do Norte do Paraná, com o

cultivo do café, foi rápida e dinâmica por contar
com a mão-de-obra abundante dos índios  que
habitam a região.

02) A colonização do Norte do Paraná, devido à
propaganda realizada pela companhia loteadora
e pela extraordinária fertilidade do solo, atraiu
imigrantes de muitas regiões do Brasil e de
outras nacionalidades como japoneses, alemães
e italianos.

04) A companhia Paraná Plantation adquiriu do
governo do estado do Paraná uma área de terra
devoluta superior a 12.000 km2, que possuía
pouco valor por estar localizada à grande
distância de Curitiba e sem nenhuma via de
transporte.

08) A Companhia de Terras Norte do Paraná
priorizou a venda de suas terras a grandes
grupos econômicos que adquiriram vastas áreas
de terra, formando grandes latifúndios com
baixa produtividade.

16) A colonização da cidade de Maringá foi
realizada ainda no século XIX, sendo que a
Companhia de Terras Norte do Paraná apenas
se apoderou de toda a estrutura existente na
região para elevar, ainda mais, o preço de suas
terras, uma vez que o comprador não
necessitava enfrentar as adversidades  de uma
região de floresta.
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21 – "O ano de 1935 marcou nosso processo histórico,
através da primeira tentativa dos comunistas
brasileiros de chegar ao poder através das armas.
Iludidos pela existência de uma falsa 'situação
revolucionária' e estribados no prestígio e na
popularidade da organização política denominada
'Aliança Nacional Libertadora', tentaram realizar um
golpe armado que, ao ser esmagado, abriu caminho
para a ditadura de Vargas." (MENDES Jr., Antonio
& MARANHÃO, Ricardo. Brasil História. São
Paulo: Editora de Humanismo, 1981, p.139).

A respeito desse conturbado período da História do
Brasil, assinale a(s) alternativa(s) correta(s).
01) Durante a vigência do Estado Novo, Getúlio

Vargas desenvolveu uma forte campanha de
repressão aos opositores do governo, em
especial aos comunistas, que resultou inclusive
na prisão de seu maior líder, Luís Carlos Prestes,
e na deportação de Olga Benário à Alemanha,
onde morreu em um campo de concentração.

02) Além da Aliança Nacional Libertadora, foi
organizado também o movimento da Ação
Integralista Brasileira (AIB), de orientação
fascista, chefiada por Plínio Salgado, que
objetivava chegar ao poder e estabelecer no
Brasil um regime corporativo do estilo do
fascismo implantado por Benito Mussolini na
Itália.

04) O governo de Getúlio Vargas, aproveitando o
clima de instabilidade gerado pela Intentona
Comunista, decretou o Estado Novo e se
consolidou no poder com a efetiva implantação
de um regime ditatorial.

08) A implantação do Estado Novo foi motivada
pelo desejo de Getúlio Vargas em compor um
novo Estado no qual pudesse imperar a
democracia plena.

16) A organização da chamada Intentona Comunista
foi arquitetada em colaboração com o
movimento comunista internacional e contou,
inclusive, com um grande número de soldados
soviéticos que combateram as tropas fiéis ao
governo Vargas.

22 – "O golpe militar de 1964 foi justificado por seus
executores como uma intervenção necessária para a
defesa da ordem e da democracia −  ameaçadas,
segundo eles, pela agitação de sindicalistas e de
comunistas. Alguns previam que seria uma
intervenção de curta duração. Não foi o que
aconteceu. Com o tempo, o que deveria ser
provisório tornou-se permanente." (TEIXEIRA, F.
M. P. Brasil História e Sociedade. São Paulo: Ática,
2000, p.295).

A respeito do regime político implantado pelo golpe
de 1964, assinale a(s) alternativa(s) correta(s).
01) O governo de João Goulart estava em uma

difícil situação política, acusado de promover a
subversão e o descontrole das contas públicas,
causando, conseqüentemente, a elevação da
inflação e a redução do crescimento da
economia.

02) O golpe militar rompeu com o regime
democrático e teve como seu primeiro
presidente (1964-1967) o ex-chefe do Estado
Maior do Exército, o general Humberto Castelo
Branco.

04) Apesar de  criticados pelos políticos de
oposição, os governos militares mantiveram em
pleno funcionamento todas as instituições
democráticas e nunca ficou provado qualquer
ato de tortura nas dependências dos órgãos
estatais de controle da ordem política.

08) O regime militar, instituído pelo golpe de 1964,
caracterizou-se por um perfil neoliberal com um
amplo programa de privatização das empresas
de telecomunicação, geração de eletricidade e
fornecimento de água.

16) Como medida política prática, o regime militar
editou o Ato Institucional número 1, autorizando
a cassação de mandatos e a suspensão de
eleições direta para a Presidência da República.
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23 – Na história do Brasil, o período de 1831 a 1840 é
conhecido como período da Regência. Sobre essa
etapa de nossa história, assinale o que for correto. 
01) Foi uma época de plena paz política interna, na

qual D. Pedro II reinou pessoalmente sem
nenhuma contestação interna ao regime
monárquico.   

02) Esse período foi denominado regencial porque,
com a abdicação de D. Pedro I, em 1831, o
Brasil passou a ser governado, até a maioridade
de D. Pedro II, por interventores portugueses
indicados pela Inglaterra, chamados de Regentes
do Trono.

04) A Regência foi uma maneira de a classe
dirigente  brasileira contornar o problema
político criado com a abdicação de D. Pedro I,
em 1831, e a impossibilidade de o herdeiro do
trono, D. Pedro II, subir imediatamente ao trono
devido ao fato de ser ainda uma criança. Na
Regência, portanto, senadores e deputados
indicavam os chamados regentes para
administrarem o País no lugar de D. Pedro II,
considerado sem idade suficiente para assumir o
poder.

08) Na Regência, irromperam vários movimentos de
rebeldia contra o governo central, como a
Sabinada, na Bahia, a Balaiada, no Maranhão,
e a Guerra dos Farrapos, no Rio Grande do
Sul. Esta última rebelião foi a mais longa (1835-
1845) e a que mais fortemente agitou a bandeira
do separatismo provincial em relação ao
governo central.

16) A medida mais importante e polêmica tomada
pela primeira Regência, a Trina Provisória, foi
a decretação do fim da escravidão, em 1832,
medida essa que teve de ser revogada em 1834
devido à insatisfação dos proprietários rurais.

24 – "O Estado característico da época moderna é
conhecido como absolutista, na medida em que o
poder estava concentrado nas mãos do rei e de seus
ministros, os quais aproveitavam as limitações dos
grupos sociais dominantes –  nobreza e burguesia –
para monopolizar a vida política". (VICENTINO,
Cláudio. História Geral. São Paulo: Scipione, 1997,
p.174).

Sobre o Estado absolutista moderno, assinale o que
for correto.
01) Através da política mercantilista, os estados

absolutos europeus interferiam e regulavam as
atividades econômicas visando ao
fortalecimento das manufaturas  e do comércio
da Nação diante da concorrência estrangeira.

02) O Estado absoluto se organiza  nas ruínas da
sociedade feudal, em decorrência do
enfraquecimento econômico, político e militar
dos barões e dos príncipes medievais.

04) Com o absolutismo, institui-se, a partir do
século XVI, por toda a Europa, o regime
monárquico constitucional, que se caracteriza
pela total independência entre os poderes
legislativo, executivo e judiciário.

08) Na França, o absolutismo é implantado com a
Revolução de 1789 e vigora até 1945.

16) Luís XIV, rei francês do século XVII, foi um
monarca absolutista típico, que ficou conhecido
pela seguinte afirmação: o Estado sou eu.

32) A primeira grande revolução política moderna
contra o absolutismo real aconteceu na década
de 1640, na Inglaterra, e provocou, entre outras
coisas, a decapitação do Rei Carlos I e a
vigência do regime republicano durante um
breve período.
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25 – A sociedade norte-americana é marcada, desde sua
independência (1776), por vários momentos de
ruptura violenta em suas instituições. Um desses
momentos foi a Guerra de Secessão, que se
desenrolou de 1861 a 1865. Sobre essa guerra,
assinale o que for correto.
01) Foi uma típica guerra religiosa entre católicos e

protestantes, que irrompeu após o presidente
Abraham Lincoln ter decretado a proibição das
seitas protestantes nos Estados Unidos, em
1861.

02) Essa guerra terminou com a vitória dos estados
sulistas escravistas (estados confederados),
liderados pela Carolina do Sul, possibilitando,
assim, a sobrevivência da escravidão negra até
1890.

04) Na origem dessa guerra civil, está a rivalidade
entre os estados do norte (federados), mais
industrializados e interessados no fim da
escravidão e na criação de tarifas protetoras da
indústria nacional, e os estados do sul
(confederados), especializados na agricultura de
exportação com base no trabalho escravo  e
interessados, portanto, na preservação da
escravidão e do livre-cambismo.

08) A guerra termina em 1865, com a vitória militar
dos estados nortistas e com a proibição da
escravidão em todo o território dos Estados
Unidos.

16) A divisão entre Norte e Sul foi também acirrada
ideologicamente pela campanha abolicionista do
Norte, fortemente influenciada pela publicação
do livro A cabana do Pai Tomás, de Harriet
Beecher Stowe, na década de 1850, que
denunciava a desumanidade no tratamento com
os escravos nos Estados Unidos.

26 – Em 15 de março de 1990, tomou posse o presidente
Fernando Collor de Melo que apresentou um
conjunto de medidas que pretendia modernizar a
economia brasileira e torná-la apta a competir no
mercado internacional. A respeito das medidas
tomadas pelo governo do presidente Fernando
Collor de Melo, assinale a(s) alternativa(s)
correta(s).
01) Promoveu a abertura do mercado brasileiro aos

produtos estrangeiros por meio do fim da
proibição de importação e da redução drástica
das barreiras alfandegárias.

02) Promoveu um amplo programa de vendas das
empresas estatais visando desfazer-se desses
ativos e atrair o investimento de capital
estrangeiro.

04) Criou um amplo programa de incentivo às
fábricas nacionais que dessem prioridade à
produção de máquinas e de equipamentos que
permitissem ao Brasil conquistar uma autonomia
tecnológica.

08) Aprovou a Lei de Informática que garantia aos
fabricantes nacionais exclusividade no mercado
brasileiro de produtos de informática.

16) Adotou um amplo confisco dos capitais
estrangeiros que estavam depositados em bancos
brasileiros, no Brasil e no exterior, com a
finalidade de financiar o desenvolvimento da
indústria brasileira.

27 – Em 1947, o presidente norte-americano Harry
Truman fez um discurso no Congresso dos Estados
Unidos dizendo que seu governo apoiaria, política e
militarmente, os países que quisessem resistir ao
avanço do comunismo soviético no pós-guerra. Com
esse discurso, ele inaugurou o período da história
contemporânea que ficou conhecido como o período
da Guerra Fria. Sobre esse assunto, assinale o que
for correto.
01) A Guerra Fria caracterizou-se pela eclosão de

várias guerras regionais na Europa e na
América, durante as quais Estados Unidos e
União Soviética lançaram várias bombas
atômicas, provocando milhões de vítimas civis e
militares.

02) Embora os Estados Unidos e a extinta União
Soviética tenham vivido, durante a Guerra Fria,
um ambiente internacional de muita tensão
política e militar, seus exércitos não chegaram a
se enfrentar, diretamente, em guerra alguma.

04) Durante a Guerra Fria, os Estados Unidos e a
União Soviética procuravam aumentar suas
influências políticas no Mundo, fazendo
pressões diplomáticas, produzindo novas armas
nucleares e interferindo em conflitos políticos e
militares regionais.

08) O Plano Marshall foi um programa de ajuda
lançado pelos Estados Unidos, em 1947, em
plena Guerra Fria, para ajudar na recuperação
dos países europeus destruídos pela Segunda
Guerra e para evitar que eles caíssem na órbita
do socialismo soviético.

16) A queda do Muro de Berlim, em 1989, e a
reunificação da Alemanha, em seguida, são
alguns dos grandes eventos históricos que
simbolizam o fim da Guerra Fria.
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28 – Sobre a história política do Paraná, assinale o que
for correto.
01) A Revolução Farroupilha ou Guerra dos

Farrapos (1835-1845) foi um movimento
político liderado pelo político paranaense Bento
Gonçalves e que teve por objetivo separar o
Paraná do  Império brasileiro e transformá-lo em
uma república independente, a República de
Piratini.

02) O Paraná foi o primeiro estado brasileiro a
abolir a escravidão e a conceder direitos
políticos aos ex-escravos, o que ocorreu em
1860.

04) Um dos objetivos da Revolução de 1930,
liderada por Getúlio Vargas e pelo movimento
tenentista, era acabar com o predomínio das
elites agrárias do Paraná e de Minas Gerais, que
se alternavam no governo federal desde a
proclamação da República a partir do esquema
político que ficou conhecido como a política do
café com leite.

08) A Revolução Federalista, desencadeada em
1893 por políticos do Rio Grande do Sul
descontentes com o autoritarismo político do
Presidente Floriano Peixoto, encontrou adeptos
e também se alastrou pelo estado do Paraná. Os
principais palcos da luta no Paraná foram as
cidades de Curitiba, Lapa e Castro.

16) A Revolução Constitucionalista de 1932, um
dos mais importantes movimentos de
contestação enfrentados pela Ditadura de
Getúlio Vargas, foi uma revolta organizada em
Curitiba por políticos da elite cafeeira
paranaense descontentes com o esvaziamento do
poder político do Estado após a Revolução de
1930.

29 – “Dezessete anos antes do fim do século XIX, Karl
Marx morria. Dezessete anos após o início do século
XX, Karl Marx tornava a viver. O que com Marx
era teoria foi posto em prática por seus discípulos −
Lenin e outros bolcheviques russos −   ao tomarem o
poder em 1917. Antes disso, os ensinamentos de
Marx eram conhecidos de um pequeno grupo de
dedicados adeptos. Posteriormente eles atraíram a
atenção de todo o mundo." (HUBERMAN, L.
História da Riqueza do Homem. Rio de Janeiro:
LTC, s/d, p. 271).

Acerca da construção e do desenvolvimento do
socialismo na União das Repúblicas Socialistas
Soviéticas (URSS), assinale a(s) alternativa(s)
correta(s).
01) O socialismo implantado na União Soviética foi

caracterizado por ampla liberdade de expressão
e de organização política.

02) A socialização dos meios de produção na União
Soviética foi tão rápida e intensa que, em 1936,
mais de 95% dos artigos produzidos no país já
eram fabricados em unidades estatais.

04) A implantação do novo regime político e social
na União Soviética teve, em suas primeiras
décadas, um intenso programa de edificação da
infra-estrutura produtiva do país, com o
argumento de que, posteriormente, seria
dedicado à fabricação de bens de consumo à
população.

08) A implantação do socialismo soviético se
pautou por uma união pacífica de todas as
classes em prol de um ideário nacional para a
construção de uma nação forte. 

16) O socialismo soviético foi uma forma de
organização social de rigorosa repressão a todos
aqueles que ousavam se opor ao regime
estabelecido pelos bolcheviques.

30 – A respeito da história da industrialização do Paraná,
assinale o que for correto.
01) A indústria pesada paranaense deu seu primeiro

salto de desenvolvimento em 1935, quando
Getúlio Vargas inaugurou a Companhia
Siderúrgica Nacional de Volta Redonda, na
região de Curitiba.

02) Foi durante o Ciclo da Borracha, na primeira
metade do século XX, que o Paraná se
transformou no principal pólo nacional da
indústria de pneus e de artefatos de borracha,
posição que ocupa até hoje.

04) Nas regiões Norte e Noroeste do Paraná,
presenciamos um grande desenvolvimento da
indústria transformadora de produtos da
agricultura e da pecuária, tais como soja, seda,
carnes, cana-de-açúcar, café etc.

08) O Paraná, entre os estados brasileiros, foi o
principal beneficiário da reserva de mercado
instituída pela Lei da Informática durante o
regime militar. Sem a ameaça da concorrência
estrangeira, vedada por essa Lei, a região
industrial de Curitiba se transformou, desde a
década de 1970, no principal pólo nacional
produtor e exportador de computadores e de
demais produtos eletro-eletrônicos.

16) Na década de 1990, o Paraná se transformou em
um dos principais estados produtores de
automóveis e de caminhões. Isso foi possível
com a política de incentivos fiscais
implementada pelo Governador Jaime Lerner,
que atraiu várias montadoras de veículos
estrangeiras para a região de Curitiba.


