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N.o  DE ORDEM:  N.o  DE INSCRIÇÃO:  

NOME DO CANDIDATO:  
 

IIINNNSSSTTTRRRUUUÇÇÇÕÕÕEEESSS   PPPAAARRRAAA   AAA   RRREEEAAALLLIIIZZZAAAÇÇÇÃÃÃOOO   DDDAAA   PPPRRROOOVVVAAA   
1. Confira os campos N.o  DE ORDEM, N.o  DE INSCRIÇÃO e NOME, conforme o que consta na etiqueta fixada em sua 

carteira. 
2. Confira se o número do gabarito deste caderno corresponde ao constante na etiqueta fixada em sua carteira. Se houver 

divergência, avise, imediatamente, o fiscal. 
3. É proibido folhear o caderno de provas antes do sinal, às 9 horas. 
4. Após o sinal, confira se este caderno contém 40 questões objetivas (20 de cada matéria) e/ou qualquer tipo de defeito. 

Qualquer problema, avise, imediatamente, o fiscal. 
5. O tempo mínimo de permanência na sala é de 1h e 30min após o início da prova. 
6. No tempo destinado a esta prova (4 horas), está incluído o de preenchimento da Folha de Respostas. 
7. Transcreva as respostas deste caderno para a Folha de Respostas. A resposta será a soma dos 

números associados às alternativas corretas. Para cada questão, preencha sempre dois alvéolos: um 
na coluna das dezenas e um na coluna das unidades, conforme exemplo ao lado: questão 13, 
resposta 09 (soma das alternativas 01 e 08). 

8. Se desejar, transcreva as respostas deste caderno no Rascunho para Anotação das Respostas 
constante nesta prova e destaque-o, para retirá-lo hoje, nesta sala, no horário das 13h15min às 
13h30min, mediante apresentação do documento de identificação do candidato. Após esse período, 
não haverá devolução. 

9. Ao término da prova, levante o braço e aguarde atendimento. Entregue ao fiscal este caderno, a 
Folha de Respostas e o Rascunho para Anotação das Respostas. 
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HISTÓRIA 
 
 
Questão 01 

 

Em 1964, os militares, com o apoio de setores da 
sociedade civil, impuseram ao Brasil, por meio de um 
golpe de Estado, uma ditadura que persistiu por 21 anos. 
Sobre esse período da história do Brasil, assinale a(s) 
alternativa(s) correta(s).  
01) Em 1965, por meio do Ato Institucional 2 (AI-2), os 

partidos políticos existentes foram extintos, sendo 
criados em seu lugar a Arena – Aliança Libertadora 
Nacional e o MDB – Movimento Democrático 
Brasileiro.  

02) Ao longo do chamado “milagre econômico”, o Brasil 
viveu um grande crescimento econômico e uma 
modernização dos meios de comunicação e de 
transporte. 

04) No auge da ditadura, após a decretação do AI-5, em 
janeiro de 1970, conviveram no Brasil uma ampla 
liberdade de imprensa e uma grande repressão 
política.  

08) Em 1972, militantes do Partido Comunista do Brasil 
(PC do B) concentraram-se na região do Araguaia, 
formando um núcleo guerrilheiro para combater a 
ditadura militar.  

16) A ditadura militar assumiu o controle efetivo do 
poder executivo, mas o Congresso Nacional 
trabalhou normalmente durante todo o período, não 
sofrendo qualquer intervenção dos militares. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questão 02 
 

Sobre a civilização grega antiga, assinale o que for 
correto. 
01) O Período Arcaico é considerado o momento mais 

democrático da História Grega, principalmente pela 
participação dos eupátridas, que representavam o 
povo nos conselhos que escolhiam o rei. 

02) Uma das características da sociedade ateniense era a 
forma que dispensava à vida militar. Nela, os jovens 
eram preparados militarmente desde os sete anos para 
se dedicarem aos ofícios do Estado. Após 
completarem trinta anos, podiam casar e participar da 
Assembléia e, ao completarem sessenta anos, 
retiravam-se das atividades militares e podiam tomar 
parte do Conselho de Anciãos (gerontocracia). 

04) Em Atenas, uma das práticas políticas adotadas pelos 
governos tirânicos para se manterem no poder eram 
as concessões de benefícios às camadas populares. 

08) O Helenismo, um intenso processo de difusão da 
cultura grega no Oriente, caracteriza-se por uma 
oposição ao universalismo cultural e uma restrição ao 
sincretismo religioso. 

16) A democracia espartana caracterizava-se pela forma 
representativa nas decisões políticas. Exceto 
escravos, mulheres e estrangeiros, todos os 
seguimentos sociais tinham seus representantes nas 
assembléias. 

 

 
 

Questão 03 
 

No dia 14 de julho de 1789, a tomada da Bastilha pela 
população de Paris se constitui em um símbolo do fim do 
Antigo Regime na França. Sobre o processo 
revolucionário que culminou com o fim do absolutismo 
na França, assinale a(s) alternativa(s) correta(s). 
01) Apesar do enfraquecimento econômico, a nobreza foi 

a classe que alcançou maior projeção política com a 
Revolução. 

02) Em 1789, a Assembléia Nacional constituinte 
instituiu a igualdade tributária e estabeleceu o fim da 
servidão na França. 

04) A Igreja Católica teve um papel fundamental na 
vitória da Revolução, o que levou o Papa a ocupar a 
função de conselheiro político para assuntos 
internacionais do governo revolucionário. 

08) Para atender aos interesses da nobreza, os novos 
governantes fixaram leis, criaram moedas e impostos 
para barrar a ascensão da burguesia. 

16) A ascensão de Napoleão Bonaparte ao poder, em 
1799, coroou o processo revolucionário com a 
proclamação da República na França. 
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Questão 04 
 

Os movimentos pré-reformistas e reformistas nos séculos 
XV e XVI, além de abalarem as estruturas religiosas da 
Igreja romana, marcaram definitivamente a divisão do 
cristianismo ocidental. A respeito desses movimentos, 
assinale o que for correto. 
01) John Wyclif liderou um movimento reformista na 

Inglaterra que pregava a diminuição do predomínio 
do clero na Igreja, cujos bens deveriam ser entregues 
ao Estado. 

02) A reforma na Alemanha no século XVI tem como 
principal referência intelectual Martinho Lutero e 
como uma das principais críticas, as práticas das 
indulgências vendidas pelo clero ao povo como 
salvação eterna. 

04) A Reforma na Suíça teve como seu maior 
representante João Calvino. Sua doutrina foi exposta 
na obra As Instituições da Religião Cristã. 

08) O surgimento da Companhia de Jesus foi a 
concretização dos ideais protestantes de fé para 
combater o cristianismo romano. 

16) Os países ibéricos foram os que mais se beneficiaram 
com as reformas religiosas, pois o rompimento de 
Portugal e Espanha com o papado possibilitou que 
eles desenvolvessem uma ciência náutica sem as 
superstições religiosas da Idade Média. 

 

 
Questão 05 

 

Entre o final da década de quarenta e o início da década 
de setenta do século passado, o estado do Paraná viveu 
um crescimento econômico, demográfico e um processo 
de urbanização, com o surgimento de novos núcleos 
urbanos. A esse respeito, assinale a(s) alternativa(s) 
correta(s). 
01) O crescimento da economia paranaense nas décadas 

de cinqüenta e sessenta foi um caso único no Brasil, 
pois o restante do país viveu um período de retração 
econômica em razão da crise internacional do 
período da guerra fria. 

02) Na região Sudoeste do estado do Paraná, o 
crescimento populacional da década de cinqüenta 
deriva da expansão do cultivo da soja que promoveu 
um aumento da população de agricultores no meio 
rural. 

04) Além do café, uma das atividades econômicas que 
impulsionou o desenvolvimento econômico da região 
de Curitiba foi a exportação de erva-mate. 

08) A aplicação da Lei de Terras de 1850 possibilitou que 
o estado do Paraná distribuísse títulos de propriedade 
territoriais a colonos como uma forma de incentivar a 
ocupação de áreas até então desabitadas do Estado. 

16) Na região Norte do estado do Paraná, o crescimento 
populacional verificado naquele período vincula-se à 
expansão da cafeicultura. 

 

Questão 06 
 

Ainda que ligado por uma continuidade geográfica, o 
continente americano possui traços distintos nos seus 
aspectos econômicos, religiosos e políticos. Parte dessas 
diferenças pode ser explicada pelas diferentes formas 
como as regiões foram colonizadas. Identifique o que for 
correto sobre a colonização do continente americano. 
01) O mercantilismo, um conjunto de práticas e de idéias 

econômicas, orientou a colonização européia das 
Américas.  

02) Na Espanha, a separação entre Igreja e Estado 
possibilitou que se criassem, nas colônias espanholas, 
missões jesuítas subordinadas diretamente ao Papa.  

04) Pode-se atribuir parte do sucesso da conquista da 
América espanhola aos adelantados, governadores de 
fronteiras que recebiam o cargo diretamente do rei 
para conquistar e ocupar terras no novo continente. 

08) O vice-reinado da Nova Granada era uma colônia 
espanhola que corresponde aos atuais países do 
Uruguai, Argentina e Bolívia. 

16) Enquanto a colonização da América do Norte foi 
realizada sob os ideais iluministas, a colonização da 
América do Sul se consolidou com interferência das 
idéias absolutistas. 

 

 
 

Questão 07 
 

Sobre a História das Américas no século XIX, assinale 
a(s) alternativa(s) correta(s). 
01) A emancipação política da América Latina provocou 

mudanças profundas nas relações agrárias ao 
promover uma racional divisão de terras e possibilitar 
maior participação política e cultural dos diferentes 
estratos sociais. 

02) Os prejuízos sofridos com a perda das colônias da 
América do Norte levaram a Inglaterra a adotar uma 
política de apoio a Portugal e à Espanha que lutavam 
para manter suas colônias no continente sul 
americano. 

04) Assim como na Europa, após a independência, os 
direitos políticos nos países da América eram 
estabelecidos pelos ideais iluministas e liberais do 
século XIX. 

08) O caudilhismo foi uma alternativa democrática 
adotada por diversos países latino-americanos que, 
após a independência, tentaram diminuir a influência 
de governos estrangeiros.  

16) Após a independência política de 1821, o México se 
consolidou como um país democrático ao adotar uma 
política de igualdade econômica e ao eliminar as 
diferenças sociais e políticas entre ricos e pobres. 
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Questão 08 
 

Em meados do século XIX, ocorria, no Brasil, uma 
expansão da cafeicultura, e a escravidão dos africanos e 
dos afrodescendentes cedia terreno para o trabalho dos 
imigrantes de origem européia. A esse respeito, assinale 
a(s) alternativa(s) correta(s).  
01) A imigração européia recebeu subsídios do governo 

dos Estados Unidos em razão da necessidade de 
abolir a escravidão no Brasil. 

02) A Cabanagem no Pará, Balaiada no Maranhão e 
Farrapos no Rio Grande do Sul foram rebeliões 
ocorridas no Brasil imperial que tinham como 
principal objetivo o fim da escravidão. 

04) Em 1850, o governo imperial promulgou a Lei 
Eusébio de Queiroz, que extinguiu o tráfico de 
africanos para o Brasil. 

08) As primeiras experiências com trabalhadores 
imigrantes europeus na cafeicultura ocorreram na 
década de quarenta, sob o regime de trabalho 
chamado “parceria”. 

16) Naquele período, a expansão da cafeicultura em 
regiões dos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e 
Minas Gerais transformou essas regiões no centro 
econômico mais dinâmico do Brasil. 

 

 
 

Questão 09 
 

Após 21 anos de ditadura militar, a sociedade civil 
brasileira passou, nos anos oitenta do século XX, a 
participar diretamente dos rumos políticos do Brasil. 
Sobre as principais conquistas desse período, assinale o 
que for correto. 
01) Com o retorno da democracia, houve uma ruptura 

política que impediu a participação das forças 
conservadoras que estiveram no poder no período da 
ditadura. 

02) Uma das bandeiras da campanha pela anistia “ampla, 
geral e irrestrita” foi a luta pela anulação de todos os 
processos políticos por atos cometidos durante o 
governo militar. 

04) A eleição direta, por meio do sufrágio universal, de 
Tancredo Neves e de José Sarney foi uma das 
grandes conquistas da sociedade civil brasileira. 

08) Entre os mecanismos de exercício de soberania 
popular, previstos na constituição brasileira de 1988, 
estão a realização de plebiscitos, referendos e a 
apresentação de projetos de iniciativa popular. 

16) Os discursos em favor de uma reforma eleitoral a que 
assistimos hoje são tentativas de alterar a 
Constituição de 1988 que não permite a livre criação, 
a fusão, a incorporação e a extinção de partidos 
políticos. 

 

 
 

Questão 10 
 

Ao assistirmos aos telejornais ou lermos nos jornais 
notícias sobre a política internacional, percebemos que as 
disputas e os conflitos entre nações ou blocos 
econômicos são legados dos desdobramentos políticos e 
econômicos do século XX. Sobre esses conflitos, assinale 
o que for correto. 
01) A disputa entre a Índia e o Paquistão pela posse da 

região da Caxemira ocorre desde a independência do 
subcontinente indiano da possessão britânica, em 
1947, ano em que os dois países foram criados. 

02) Um dos principais grupos que se opõe à paz entre 
Israel e Palestina é o Kach. O Kach é um grupo de 
direita israelense radical que pretende estender as 
fronteiras de Israel até os limites descritos na Bíblia. 

04) A Al Qaeda, cujo intuito é a construção de um 
califado pan-islâmico e a expulsão dos ocidentais dos 
países muçulmanos, é um grupo que, nos anos 80, 
lutou no Afeganistão contra os Soviéticos. 

08) Os primeiros fóruns antiglobalização, que lutam pelo 
cancelamento das dívidas dos países pobres, pela 
proteção do meio ambiente e pela aplicação do 
Protocolo de Kyoto, surgiram nos anos 80 do século 
XX com reuniões em Londres (1984) e em Berlim 
(1989). 

16) Apesar da resistência de países como os Estados 
Unidos e a Alemanha, a política neoliberal 
consolidou-se no final do século XX e início do 
século XXI e tem como seu maior representante a 
China, que substituiu uma economia estatal por uma 
economia de livre concorrência. 
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Questão 11 
 

Assinale a(s) alternativa(s) que corresponde(m) 
corretamente à Civilização Romana antiga. 
01) A primeira forma de organização política da Roma 

antiga foi a República; período em que a sociedade se 
dividia em quatro grupos: patrícios, plebeus, clientes 
e escravos. 

02) Durante o período republicano, as Assembléias eram 
instituições políticas fundamentais da organização do 
governo de Roma. As diferentes Assembléias eram 
divididas em Curial (religiosa), Tribal (responsável 
pela seleção de questores e edis) e Centurial 
(formadas por unidades militares e organizadas de 
acordo com a condição social). 

04) Com as guerras de conquistas, houve uma diminuição 
no número de escravos na estrutura social romana. 

08) Constantino, com o objetivo de salvar o Império das 
profundas crises sociais, econômicas e políticas, 
realizou importantes reformas. Entre elas, destacam-
se a instituição da liberdade religiosa, a centralização 
do poder sob seu comando e a reunificação do 
Império com a capital em Bizâncio. 

16) A partir do século V d.C., a unidade imperial romana 
foi substituída pela pluralidade de diferentes reinos 
germânicos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questão 12 
 

O islamismo, nascido no século VII da era cristã, em 
decorrência das pregações do profeta Maomé, marcou 
profundamente a História do Ocidente Medieval. 
Assinale a(s) alternativa(s) que corresponde(m) 
corretamente ao islamismo medieval. 
01) O Islamismo, desde o seu surgimento, opõe-se 

radicalmente às tradições religiosas judaico-cristãs ao 
pregar a crença em um só Deus, Maomé. 

02) A expansão e a ocupação islâmica da Península 
Ibérica teve início no século VIII e só findou em 
1492, quando os mouros foram expulsos do Reino de 
Granada pelos reis católicos Fernando e Isabel. 

04) Embora a religião seja um dos fundamentos da 
civilização islâmica, os muçulmanos exerceram forte 
influência no Ocidente Medieval ao preservarem 
conhecimentos sobre a filosofia antiga, 
principalmente o aristotelismo e o platonismo. 

08) Apesar do legado cultural na arquitetura, na ciência, 
na literatura e na agricultura, os árabes não 
conseguiram controlar o comércio no mediterrâneo, 
que continuou sendo exercido exclusivamente por 
europeus. 

16) Diferentemente do cristianismo, que se dividiu em 
duas Igrejas (Ocidental e Oriental), os muçulmanos, 
durante toda a Idade Média, preservaram uma 
religião unida, e a divisão entre xiitas e sunitas que 
conhecemos hoje resulta dos desdobramentos 
políticos da criação do Estado de Israel. 
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Questão 13 
 

O feudalismo passou por profundas transformações 
sociais, econômicas, culturais e políticas nos séculos XIV 
e XV. Sobre essas transformações, assinale o que for 
correto. 
01) No processo de formação das monarquias nacionais, 

realeza e burguesia nascente unem-se para lutarem 
pelos seus interesses econômicos e políticos. 

02) Uma das principais transformações dessa época foi a 
substituição dos exércitos nacionais pelos exércitos 
mercenários. 

04) Com o objetivo de atender aos interesses dos grandes 
banqueiros e das grandes companhias de comércio, a 
Itália e a Alemanha foram os primeiros reinos 
europeus a realizarem a centralização política sob o 
comando de reis absolutistas. 

08) A Guerra dos Cem Anos provocou profundas 
transformações na estrutura econômica da Inglaterra, 
o que favoreceu a reação e o fortalecimento da 
nobreza feudal nas decisões políticas do reino.  

16) A cultura literária da Baixa Idade Média apresentou 
intensos traços humanistas, e um dos principais 
autores dessa época foi o escritor italiano Dante 
Alighieri, ao meditar sobre razão e fé, ciência e 
religião. 

 

 
 

Questão 14 
 

Sobre o período inicial da colonização do Brasil, na 
primeira metade do século XVI, assinale a(s) 
alternativa(s) correta(s). 
01) Com a nomeação de Tomé de Souza, primeiro 

Governador Geral do Brasil, as Capitanias 
Hereditárias foram, de imediato, extintas. Tendo 
perdido suas terras, os capitães donatários retornaram 
a Portugal. 

02) As feitorias foram os primeiros estabelecimentos 
instalados pelos portugueses no litoral brasileiro e 
tinham por finalidade armazenar mercadorias, armas 
e ferramentas e servir de abrigo. 

04) Os degredados, isto é, criminosos de alta 
periculosidade condenados pela justiça de Portugal, 
constituíram o principal núcleo dos primeiros 
povoadores do Brasil. 

08) O escambo, isto é, a troca de produtos sem a 
utilização de moeda, possibilitou aos portugueses a 
utilização da mão-de-obra indígena na exploração do 
pau-brasil. 

16) O comércio de pau-brasil foi a atividade econômica 
diretamente responsável pelo povoamento português 
no território brasileiro. 

 

 
 

 

Questão 15 
 

A vinda da família real portuguesa para o Brasil, em 
1808, relaciona-se ao Bloqueio Continental, decreto de 
Napoleão Bonaparte, de 1806, que proibia os países 
europeus de receberem navios ingleses em seus portos e 
de venderem produtos à Inglaterra. A esse respeito, 
assinale a(s) alternativa(s) correta(s). 
01) Entre as principais medidas de política econômica 

adotadas pela Coroa, destacam-se a abertura dos 
portos e a suspensão da proibição das atividades 
manufatureiras no Brasil. 

02) Em 1821, em razão das pressões que resultaram da 
Revolução Liberal do Porto, D. João VI e a Corte 
retornam a Portugal, ficando no Brasil, como 
príncipe regente, D. Pedro. 

04) Em 1816, chega ao Rio de Janeiro a Missão Francesa, 
trazendo artistas e cientistas que vão colaborar na 
criação da primeira Academia Brasileira de Belas-
Artes. 

08) A revolução pernambucana de 1817 tinha como 
principal objetivo forçar D. João VI a permanecer no 
Brasil e a não ceder às pressões para retornar à 
Europa. 

16) A permanência da Corte no Rio de Janeiro por 
quatorze anos e a transposição dos principais órgãos 
do Estado tornaram o Brasil, naquele período, o 
centro do Império português.  

 

 
 

Questão 16 
 

Dentre os grandes acontecimentos do século XIX, 
destacam-se a consolidação do capitalismo e, com ele, o 
desenvolvimento de críticas socialistas, anarquistas e 
comunistas. A esse respeito, assinale a(s) alternativa(s) 
correta(s).  
01) A Comuna de Paris, de 1871, foi a primeira 

experiência de governo anarquista adotada em todo 
território francês. 

02) A Igreja Católica, por meio da encíclica Rerum 
Novarum, realizou duras críticas às propostas 
socialistas de transformação da sociedade por meio 
das lutas políticas. Nela, o papa afirmava que a 
religião era a única forma de transformação social. 

04) O Comunismo Libertário, ou Anarquismo, pregava a 
eliminação do Estado. 

08) A publicação, em 1848, do Manifesto Comunista, por 
Marx e Engels, marcou o surgimento, no campo das 
idéias, do socialismo científico. 

16) Rousseau, um dos maiores pensadores socialistas do 
século XIX, propunha uma reforma racional da 
sociedade como um meio para se atingir o socialismo 
ideal. 
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Questão 17 
 

Entre 1912 e 1916, a região conhecida como Contestado, 
na fronteira entre os estados do Paraná e de Santa 
Catarina, viveu uma revolta de grandes proporções. A 
esse respeito, assinale a(s) alternativa(s) correta(s). 
01) A Revolta do Contestado originou-se da insatisfação 

das oligarquias locais com relação à política 
centralizadora do “café com leite”.  

02) Fatores ligados à construção da ferrovia São Paulo –
Rio Grande do Sul contribuíram para aumentar a 
insatisfação e a revolta da população local.  

04) A Guerra do Contestado foi uma manifestação do 
“banditismo social”, bastante comum no início do 
século XX e que, no Brasil, recebeu a denominação 
de “Cangaço”.  

08) A Guerra do Contestado somente chegou ao fim com 
o cancelamento da construção da ferrovia 
São Paulo – Rio Grande do Sul.  

16) A revolta do Contestado resultou, entre outros, da 
manipulação pelo Monge José João Maria das massas 
operárias em torno de seus ideais de implantação de 
um regime comunista naquela região. 

 

 
 

Questão 18 
 

“A história política do Paraná, pode-se dizer, tem seu 
início com a emancipação dessa porção territorial da 
província de São Paulo, conquistada em 1853.” 
(MAGALHÃES, Marion B. de. Paraná: política e 
governo, 2001, p. 23).  
 

Sobre a emancipação do estado do Paraná, assinale o que 
for correto. 
01) Uma das primeiras tentativas de emancipação política 

da Província ocorreu nas Ciudad Real del Guayrá e 
Villa Rica del Espiritu Santu.  

02) A quantidade de impostos pagos, a falta de justiça e o 
abandono da comarca pela administração de São 
Paulo são considerados alguns dos principais motivos 
que influenciaram o movimento emancipacionista da 
província. 

04) A emancipação do território paranaense foi realizada 
por enfrentamentos bélicos que contaram com a 
participação de agricultores, políticos e parte do 
exército provincial descontente. 

08) Com a emancipação, o território da comarca de 
Curitiba, da província de São Paulo, foi elevado à 
categoria de província e passou a ser denominado 
Paraná. 

16) A lei que criou a província do Paraná decorreu, em 
certa medida, dos interesses dos cafeicultores 
estabelecidos na região denominada norte novo. 

 

 
 
 

Questão 19 
 

Leia o texto e assinale a(s) alternativa(s) correta(s). 
“Em 1628, apareceu, na região, Antônio Raposo Tavares, 
com 3.000 homens, dos quais 2.000 eram índios. Durante 
meses, permaneceu nas margens do Tibagi, capturando os 
índios que encontrasse e esperando algum pretexto para 
atacar as reduções, ataque esse que era o real objetivo de 
sua presença ali.” (WACHOWICZ, R.C. História do 
Paraná. Curitiba: Ed. dos Professores, 1968, p.19).  
01) As “reduções às margens do Tibagi” a que se refere o 

texto foram fundadas pelos jesuítas espanhóis em 
áreas que, em nossos dias, fazem parte do território 
paranaense.  

02) Com a destruição das reduções, os bandeirantes 
ocuparam o território às margens do Rio Tibagi com 
o cultivo do café. 

04) Os ataques dos bandeirantes às reduções do Guairá 
obrigaram os jesuítas e os índios sobreviventes a 
transladarem-se para o Sul, à margem esquerda do 
Rio Uruguai, no atual território do Rio Grande do 
Sul. 

08) Após destruir as reduções, os paulistas fundaram as 
primeiras cidades da região: Vila Rica do Espírito 
Santo e Guaíra.  

16) Os territórios que compreenderam as missões jesuítas 
do Guairá pertenciam à Espanha e foram 
incorporados ao Brasil pelos tratados de Madrid e de 
Santo Ildefonso, assinados entre Portugal e Espanha.  

 

 
 

Questão 20 
 

Durante o reinado de D. José I (1750-1777), Sebastião 
José de Carvalho e Melo, o Marquês de Pombal, colocou 
em prática uma série de reformas que tinham entre seus 
objetivos modernizar a economia portuguesa. A respeito 
da administração pombalina, assinale a(s) alternativa(s) 
correta(s).  
01) Durante a administração pombalina, a Companhia de 

Jesus teve uma participação mais ativa nos destinos 
de Portugal, influenciando nas tomadas das decisões 
mais importantes para o Reino.  

02) Reformas no sistema de ensino promoveram a 
secularização da educação no Brasil, com a 
instituição das “Aulas Régias”.  

04) Para colocar em prática as reformas, o Marquês de 
Pombal enfrentou oposição de setores da nobreza 
lusitana. 

08) Durante a administração pombalina, a sede do 
governo-geral do Brasil foi transferida de Salvador 
para o Rio de Janeiro. 

16) As reformas pombalinas foram uma resposta da 
administração portuguesa ao grande crescimento da 
produção aurífera verificada nas minas gerais naquele 
período. 

 
 


