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Prova 3 – História 
QQQUUUEEESSSTTTÕÕÕEEESSS   OOOBBBJJJEEETTTIIIVVVAAASSS   

 

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 2 h após o início da resolução 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 correta será a soma 

dos números associados às proposições verdadeiras. 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 proposições 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 
 

Assinale o que for correto sobre o envolvimento do 
Brasil na Segunda Guerra Mundial.  
01) A neutralidade brasileira nos primeiros anos da 

guerra decorre de razões econômicas e políticas, uma 
vez que, de um lado, os Estados Unidos eram um 
grande parceiro econômico do Brasil e, por outro, 
setores ligados a Getúlio Vargas eram simpatizantes 
do nazismo alemão. 

02) O ataque à base militar norte-americana de Pearl 
Habor, no Havaí, em 1941, começou a afetar a 
neutralidade brasileira em relação à Segunda Guerra 
Mundial. 

04) A União Nacional dos Estudantes (UNE) juntamente 
com a população das grandes cidades tiveram 
importante papel na entrada do Brasil na Segunda 
Guerra Mundial, ao pressionarem o governo 
brasileiro a declarar guerra contra a Alemanha. 

08) A decadência do totalitarismo e do nazifascismo 
contribuiu para as manifestações contra o 
autoritarismo do governo de Getúlio Vargas. 

16) Embora tenha apoiado os aliados, o Brasil não teve 
uma participação direta e efetiva na Segunda Guerra 
Mundial. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Questão 02 
 

Os focos das tensões políticas internacionais no Oriente 
Médio, decorrentes de disputas regionais que envolvem 
questões nacionais, religiosas e estratégicas, adquiriram 
relevância principalmente após a Segunda Guerra 
Mundial. A esse respeito, assinale a(s) alternativa(s) 
correta(s). 
01) A recusa da Liga Árabe em aceitar a divisão do 

território palestino, que previa um Estado Judeu e um 
Estado Árabe, foi um dos motivos da Guerra entre 
judeus e palestinos. 

02) A guerra de Suez, de 1956, marcou a entrada das 
nações ocidentais (França e Inglaterra) como aliadas 
de Israel na luta contra os palestinos. 

04) Camp David é a denominação dada pelos palestinos 
para suas conquistas de territórios israelenses. 

08) Intifada é uma palavra árabe que expressa “levante” 
ou “rebelião”. Esse termo foi usado para denominar a 
revolta de jovens palestinos que habitavam 
Cisjordânia e Gaza, territórios ocupados por Israel 
em 1967. 

16) Na década de 1980, Irã e Iraque se envolveram em 
uma guerra que produziu consequências desastrosas 
para os dois países. 

 

 
 
 

Questão 03 
 

Sobre a História política do Segundo Reinado, no Brasil, 
assinale a(s) alternativa(s) correta(s). 
01) O Segundo Reinado caracterizou-se por um Estado 

forte e centralizado e por uma sociedade civil frágil, 
com pouca participação nas decisões políticas. 

02) A vitória do Brasil na guerra contra o Paraguai uniu e 
ampliou, ainda mais, a harmonia entre os interesses 
do Exército brasileiro e os defensores da monarquia. 

04) Um dos grandes avanços da política brasileira 
durante o Segundo Reinado foi a dissociação entre a 
Igreja e o Estado.  

08) A Revolta Praieira, em Pernambuco, e a Revolta dos 
Farrapos, no Rio Grande do Sul, que ocorreram 
durante esse período, manifestavam apoio ao governo 
central e eram contrárias às tentativas de 
independências regionais. 

16) Devido a pressões internas e externas, foi durante o 
Segundo Reinado que se realizou a primeira 
Constituição republicana brasileira. 
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Questão 04 
 

Sobre os antecedentes políticos e econômicos da 
emancipação brasileira do domínio português, assinale 
a(s) alternativa(s) correta(s). 
01) A diminuição da mão de obra escrava no processo 

produtivo colonial contribuiu para a decadência do 
poder político e econômico da elite portuguesa que 
aqui residia. 

02) A emancipação política contou com a atuação dos 
grandes comerciantes dos centros urbanos coloniais 
que se beneficiaram com a instalação da Corte do 
Reino na cidade do Rio de Janeiro. 

04) Inspirados pela Revolução Francesa, os grandes 
proprietários rurais do nordeste e do sudeste e as 
elites urbanas do Brasil propunham grandes 
mudanças econômico-sociais, entre elas, o fim da 
escravidão. 

08) A atitude de D. Pedro contou com o apoio das elites 
coloniais brasileiras que defendiam uma monarquia 
parlamentar com a participação irrestrita de toda a 
sociedade brasileira. 

16) Devido às grandes despesas com a transferência da 
Corte para o Rio de Janeiro, membros da corte de 
Lisboa tornaram-se grandes defensores da 
emancipação política brasileira em relação a 
Portugal. 

 

 
 
 
Questão 05 

 

Maringá, situada em uma região do estado do Paraná 
conhecida como Norte Novo, tem uma história 
profundamente ligada à cafeicultura. A esse respeito, 
assinale a(s) alternativa(s) correta(s). 
01) Empresas particulares, principalmente dos setores 

imobiliários, tiveram grande participação na 
exploração e na colonização dessa região. 

02) Além do trabalho assalariado, a mão de obra escrava 
também foi empregada em grande escala pelos 
grandes plantadores de café do Norte do Paraná. 

04) O desenvolvimento da cafeicultura não contribuiu 
para o desenvolvimento de indústrias nessa região, 
que permanece como uma região exclusivamente 
agrícola até os dias de hoje. 

08) A “corrida do café” é um termo usado para 
denominar o avanço da cafeicultura paulista sobre o 
Norte paranaense na década de 1930. 

16) A falta de investimento em ferrovias para o 
escoamento da produção cafeeira foi um fator 
decisivo para o declínio do produto na região. 

 

 
 
 

 

Questão 06 
 

Leia o texto a seguir: 
“Fugiu no dia 17 de novembro do anno pp., da cidade de 
Ponta Grossa, o escravo de nome Marcelino, natural de 
Minas, idade de 14 annos mais ou menos, côr fula, cara 
cheia, nariz chato, e tem um pé mais grosso do que o 
outro, como destroncado; quem o levar à dita cidade 
acima e entregar a seu senhor [...] receberá a quantia [...] 
de 100$000, de alvissaras.” (Anúncio no jornal “O 
Dezenove de Dezembro”, em 1866. Citado por 
WACHOWICZ, Ruy Christovam. História do Paraná. 
Curitiba: Editora dos Professores, 1968. p.108.) 
Assinale a(s) alternativa(s) correta(s). 
01) Ao mostrar o grande número de escravos que fugia 

em Ponta Grossa, o texto explica o porquê de não ter 
existido escravidão na região dos Campos Gerais. 

02) O texto mostra que a mão de obra escrava 
predominou na colonização da região Norte do 
estado do Paraná. 

04) O texto mostra que, na década de 1860, época do 
anúncio acima, o movimento abolicionista tinha 
grande apoio popular no Paraná. 

08) Embora na época do anúncio a escravidão ainda 
persistisse no Brasil, o desembarque de escravos 
africanos nos portos brasileiros era considerado 
ilegal. 

16) A palavra “alvíssaras” significa, no contexto do 
anúncio, recompensa. 

 

 
 
 

Questão 07 
 

Sobre o Período Regencial brasileiro, assinale a(s) 
alternativa(s) correta(s). 
01) O partido dos restauradores aspirava à recolonização 

do Brasil e ao retorno de D. Pedro I ao trono. 
02) Revolta Praieira (em Pernambuco), Sabinada (na 

Bahia) e Balaiada (no Maranhão) foram rebeliões que 
revelam a conjuntura de miserabilidade em que vivia 
grande parte da sociedade brasileira daquela época. 

04) O partido dos liberais moderados defendia a 
descentralização política do país, porém propunha 
uma mudança mediada pelas negociações com o 
governo monárquico. 

08) Durante o período regencial, o Brasil foi governado 
por um presidente eleito pelas assembleias 
provinciais de todo o país. 

16) Os liberais exaltados defendiam o regime federalista 
com autonomia política e econômica das províncias. 

 

 
 
 
 
 



 

GABARITO 4 
UEM/CVU 

Vestibular de Inverno/2009 – Prova 3 
História 

4 
 

Questão 08 
 

No final do século XVIII, por meio da Revolução 
Francesa, chegou ao fim o chamado Antigo Regime na 
França. A esse respeito, assinale a(s) alternativa(s) 
correta(s).  
01) Na sociedade do Antigo Regime, os privilégios 

sociais eram juridicamente justificados. Naquela 
sociedade, a Nobreza e o Clero eram isentos de 
pagamentos de impostos.  

02) O chamado Terceiro Estado era composto pela 
maioria esmagadora da população e tinha uma 
composição heterogênea. Dele faziam parte grandes 
banqueiros, comerciantes, trabalhadores urbanos e 
camponeses. 

04) As ideias iluministas, que se desenvolveram na 
França no século XVIII, baseadas nos ideais de 
liberdade e de igualdade, faziam uma consistente 
crítica ao Antigo Regime. 

08) Durante a Assembleia Nacional constituinte, foi 
elaborada a Declaração dos Direitos do Homem e do 
Cidadão e abolidos os privilégios feudais. 

16) A eleição direta de Napoleão Bonaparte para a 
presidência da república significou a consolidação da 
democracia na França no século XVIII.  

 

 
 
 

Questão 09 
 

Sobre a colonização europeia da América do Norte, no 
início da época moderna, assinale a(s) alternativa(s) 
correta(s). 
01) De acordo com os termos do Tratado de Tordesilhas, 

firmado entre Espanha e Portugal, no final do século 
XV, a totalidade do território da América do Norte 
pertenceria à Espanha. 

02) A colonização inglesa da América do Norte 
processou-se, de forma duradoura e definitiva, nas 
primeiras décadas do século XVII. 

04) Ao norte, nas treze colônias, predominou uma 
economia baseada no trabalho livre e na pequena 
propriedade. 

08) Após vencer os conflitos com a Espanha pela posse 
dos territórios, a Inglaterra manteve absoluto controle 
sobre a totalidade da América do Norte. 

16) Nos primeiros tempos da colonização inglesa, a fim 
de viajar com sua família da Inglaterra para as 
colônias americanas, camponeses ingleses 
comprometiam-se a trabalhar por um determinado 
tempo para pagar os gastos de transporte.  

 

 
 
 
 

 

Questão 10 
 

Com o fim do Império Romano Ocidental, o Continente 
Europeu passou a ser ocupado por diferentes Reinos 
Germânicos. Assinale o que for correto sobre esses 
reinos. 
01) Os germânicos, por possuírem grandes 

conhecimentos sobre as atividades comerciais, 
transformaram o mar mediterrâneo na principal fonte 
de renda da época.  

02) Nos reinos germânicos, a vida social era conduzida 
por um Estado organizado e por leis escritas que 
todos conheciam. 

04) Nos reinos, a adesão ao catolicismo foi facilitada 
porque a religião não era um componente importante 
da sociedade germânica. 

08) Suevos e Visigodos criaram importantes reinos 
medievais na Península Ibérica, região onde hoje 
estão situados Portugal e Espanha. 

16) Os Francos constituíram-se no mais importante Reino 
Germânico da Alta Idade Média e atingiram, no 
reinado de Carlos Magno, a sua expressão máxima.  

 

 
 
 

Questão 11 
 

Sobre a história política brasileira das últimas duas 
décadas do século XX e início do século XXI, assinale 
a(s) alternativa(s) correta(s). 
01) A eleição de Fernando Collor para a presidência da 

república, em 1989, foi cercada de imensa 
expectativa popular. Dois anos depois, seu 
impeachment era pedido em praça pública por 
milhares de pessoas. 

02) Setores do Partido dos Trabalhadores, descontentes 
com os rumos do Partido, fundaram, no início do 
século XXI, o Partido Socialismo e Liberdade 
(PSOL). 

04) A eleição de Fernando Henrique Cardoso, do PSDB, 
para a presidência do Brasil, na década de noventa, 
representou um retorno dos militares à vida política 
brasileira, da qual estavam completamente afastados 
desde o fim da ditadura militar. 

08) Embora as eleições diretas para os cargos do 
executivo e do legislativo estivessem previstas na 
Constituição de 1988, as eleições para governadores 
dos estados, realizadas em 1993, ainda ocorreram 
pela via indireta. 

16) Vitorioso nas eleições diretas para a presidência da 
república, realizadas em 1991, Ulisses Guimarães 
não chegou a assumir a presidência em razão de seu 
falecimento ocorrido em acidente aéreo cerca de 
trinta dias antes da posse. 
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Questão 12 
 

A partir do século XIX, desenvolveu-se, na Europa, o 
movimento nacionalista, cujos seguidores lutam pelo 
estabelecimento de Estados Nacionais soberanos. Sobre 
os nacionalismos, assinale a(s) alternativa(s) correta(s). 
01) Após a Segunda Guerra Mundial, o nacionalismo foi 

a base ideológica que procurou legitimar os 
movimentos anticoloniais da Ásia e da África.  

02) Nos dias atuais, os nacionalismos estão entre os 
motivadores de movimentos emancipacionistas, no 
continente europeu, que se utilizam de métodos 
terroristas, como o ETA, na Espanha. 

04) Os ideais nacionalistas foram utilizados tanto para 
legitimar movimentos populares de libertação 
nacional quanto massacres de minorias étnicas. 

08) Na Alemanha, na primeira metade do século XX, o 
nacionalismo foi um dos pilares do nazismo. 

16) Na região balcânica, o processo de fragmentação da 
antiga Iugoslávia levou ao surgimento de Estados 
Nacionais como Eslovênia, Croácia, Bósnia-
Herzegovina, Sérvia-Montenegro e Macedônia. 

 

 
 
 

Questão 13 
 

Sobre o populismo latino-americano, assinale a(s) 
alternativa(s) correta(s). 
01) Uma das características comum a todos os partidos 

latino-americanos foi o posicionamento contrário ao 
sistema capitalista. 

02) Sentimentos antiamericano e nacionalismo fazem 
parte das estratégias dos partidos populistas daquela 
época. 

04) Ainda que o carisma político do governante fosse 
mais importante que o partido, quem detinha o poder 
eram as forças da ordem: exército, burocratas e 
polícia. 

08) Juan Domingo Perón, na Argentina, e Getúlio 
Vargas, no Brasil, são expressões políticas desse 
movimento. 

16) Os ideais comunistas constituem a base ideológica de 
sustentação dos governantes populistas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Questão 14 
 

Os índios que habitavam as terras hoje pertencentes ao 
estado do Paraná eram divididos em dois grandes grupos: 
os tupi-guaranis, que predominavam no litoral, e os 
tapuias ou jês. Sobre esses habitantes, assinale a(s) 
alternativa(s) correta(s).  
01) Os tupi-guaranis praticavam a agricultura, plantando 

milho, mandioca, algodão e fumo. 
02) A erva-mate, cujo consumo é bastante disseminado 

na região Sul do Brasil, já era utilizada pelos índios.  
04) A agricultura praticada pelos tapuias era bastante 

desenvolvida, com a utilização de um arado de 
madeira que os tupis desconheciam.  

08) Os tupi-guaranis produziam objetos em cerâmica, 
teciam redes a partir do algodão que cultivavam e 
produziam farinha de mandioca. 

16) Para estudar as populações indígenas que viveram no 
Paraná, os pesquisadores recorrem a procedimentos e 
a técnicas próprias da Arqueologia. 

 

 
 
 

Questão 15 
 

Sobre a ocupação europeia do território que hoje pertence 
ao estado do Paraná, assinale a(s) alternativa(s) 
correta(s). 
01) Paranaguá, primeira vila fundada do Paraná, tinha 

como principal atividade o escoamento de produtos 
agrícolas para a metrópole. 

02) A atividade econômica praticada pelo tropeirismo foi 
responsável pela criação de vilas que mais tarde se 
tornariam importantes cidades paranaenses. 

04) Com a expulsão dos jesuítas espanhóis, deu-se a 
imediata ocupação do interior do Estado e o 
abandono das atividades da extração do ouro no 
litoral. 

08) Diferentemente de outros Estados brasileiros, o 
território paranaense jamais sofreu a interferência das 
Expedições Bandeirantes. 

16) Entre os séculos XVI e XVII, parte do atual estado do 
Paraná esteve sob domínio do governo espanhol. 
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Questão 16 
 

Leia o texto a seguir: 
“Os portugueses serão submissos se forem tratados com 
cortesia e benevolência; sei por experiência que o 
português é uma gente que faz mais caso da cortesia e do 
bom tratamento que de bens.” (Trecho do “testamento 
político” de Mauricio de Nassau escrito às vésperas de 
deixar Pernambuco. Citado por TEIXEIRA, Francisco 
M.P. Brasil história e sociedade. São Paulo: Editora 
Ática, 2000, p.63.) 
O texto citado acima se relaciona com as invasões 
holandesas no nordeste brasileiro na primeira metade do 
século XVII. A esse respeito, assinale a(s) alternativa(s) 
correta(s). 
01) O texto confirma que os portugueses que moravam 

no nordeste do Brasil resistiram bravamente aos 
invasores holandeses. 

02) Mauricio de Nassau foi o governador nomeado pelo 
Rei de Portugal para governar o “Brasil holandês”. 

04) Além da região onde hoje se localiza Fortaleza, no 
Ceará, a Companhia das Índias Ocidentais, criada na 
Holanda, dominou, por mais de duas décadas, uma 
extensa faixa litorânea que se estendia, 
aproximadamente, dos atuais estados de Alagoas até 
o Rio Grande do Norte. 

08) As Invasões Holandesas relacionam-se aos conflitos 
europeus que culminaram na União Ibérica, entre 
Espanha e Portugal, de 1580 a 1640. 

16) Entre os fatores motivadores das invasões, pode ser 
citada a necessidade de os holandeses garantirem sua 
participação no comércio do açúcar produzido no 
Brasil. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questão 17 
 

No período entre guerras (1918-1938), emergiram, em 
vários países do mundo ocidental, movimentos fascistas. 
Entre tais movimentos, destacam-se o fascismo italiano e 
o nazismo alemão. Sobre esses movimentos, assinale a(s) 
alternativa(s) correta(s). 
01) Entre as principais características do fascismo está a 

democracia liberal, vista como a forma de governo 
capaz de preservar os direitos individuais.  

02) O Nazismo é fundamentado, política e 
filosoficamente, no marxismo. 

04) A chegada ao poder do Partido Nazista pode ser 
relacionada aos efeitos da crise de 1929 sobre a 
Alemanha.  

08) Na Itália, o fascismo foi caracterizado por respeitar 
os direitos humanos, que eram garantidos e 
defendidos por um poder judiciário autônomo e 
independente. 

16) O Tratado de Latrão reconheceu a soberania do 
Estado do Vaticano e tornou o ensino do catolicismo 
obrigatório nas escolas italianas. Com isso, Mussolini 
obtém o apoio da Igreja Católica. 

 

 
 
 

Questão 18 
 

A expansão comercial e marítima europeia figura entre os 
principais acontecimentos da época moderna. A esse 
respeito, assinale a(s) alternativa(s) correta(s). 
01) A dilatação comercial e marítima foi responsável pela 

mudança do eixo econômico do Atlântico para o 
Mediterrâneo. 

02) Com exceção do continente asiático, a expansão 
marítima contribuiu para a internacionalização da 
economia mundial. 

04) O pioneirismo de Portugal no processo expansionista 
explica-se, entre outras questões, pela experiência 
acumulada na arte de navegar. 

08) O sucesso da expansão comercial marítima explica-se 
pela não participação dos Estados Modernos nas 
atividades mercantis, os quais representavam 
verdadeiros entraves do desenvolvimento econômico 
da época. 

16) A expansão inglesa sobre o continente americano foi 
facilitada, desde o início, pela valorosa contribuição 
que recebeu da coroa espanhola. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

GABARITO 4 
UEM/CVU 

Vestibular de Inverno/2009 – Prova 3 
História 

7 
 

Questão 19 
 

Com relação às estruturas sociais e políticas do Ocidente 
Medieval, assinale o que for correto. 
01) Apesar de sua importância social, o cristianismo 

influenciou muito pouco a vida política dos homens 
medievais. 

02) A concentração do poder político nas mãos dos reis, 
durante o feudalismo, contribuiu para diminuir as 
diferenças entre os vários grupos que compunham 
aquela sociedade. 

04) A burguesia exerceu forte influência na constituição 
da sociedade feudal. 

08) A servidão e a relação feudo-vassálica constituem as 
duas instituições fundamentais do sistema feudal. 

16) As “cartas de franquia” eram um dos meios pelos 
quais as cidades medievais asseguravam sua 
emancipação da tutela feudal. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questão 20 
 

Sobre o período da história romana denominado Baixo 
Império Romano, assinale a(s) alternativa(s) correta(s). 
01) O cristianismo, em suas origens, entra em choque 

com os valores romanos, que viam os imperadores 
como divindades. 

02) Naquele período, surge o Colonato, divisão da grande 
propriedade em duas partes: a reserva senhorial e os 
lotes, fração de terra cedida aos trabalhadores, 
chamados colonos. 

04) Naquela época, intensificaram-se as conquistas e, 
com elas, o aumento da mão de obra escrava para 
atender a necessidade do trabalho no campo. 

08) As desordens sociais, ocorridas entre os séculos III e 
IV, contribuíram para a ruralização econômica do 
Império Romano Ocidental. 

16) Os imperadores Constantino e Teodósio foram 
personagens importantes para a cristianização do 
Império: o primeiro por publicar o Edito de Milão, 
que estabelecia a tolerância religiosa no Império; o 
segundo por oficializar o cristianismo em todos os 
territórios romanos. 

 

 
 
 


