
GABARITO 4 
 

 
 

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 20 questões objetivas 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, 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 

 

Sobre a colonização europeia da região do atual Estado 
do Paraná, compreendida entre os rios Paranapanema, 
Paraná e Piquiri, assinale a(s) alternativa(s) correta(s). 
01) Na segunda metade do século XVI, os colonizadores 

espanhóis fundaram na região as vilas Ciudad Real 
de Guairá e Vila Rica do Espírito Santo.  

02) Os jesuítas espanhóis organizaram na região as 
missões ou reduções, com o objetivo de catequizar 
índios. 

04) Os jesuítas foram expulsos da região pelos ataques 
dos bandeirantes paulistas. 

08) No século XVIII, esse território foi incorporado ao 
Brasil pelos tratados de limites de Madrid e de Santo 
Ildelfonso. 

16) O Paraguai foi o ponto de partida dos colonizadores 
espanhóis que ocuparam a região descrita no 
enunciado. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questão 02 
 

“Reforma agrária com pagamento prévio do latifúndio 
improdutivo à vista não é reforma agrária. Reforma 
agrária, como consagrada na Constituição, com 
pagamento prévio e a dinheiro é negócio agrário, que 
interessa apenas ao latifúndio.” (Trecho do discurso do 
Presidente João Goulart pronunciado na Central do 
Brasil, RJ 13.03.64)  
“Um, dois, três, Brizola no xadrez! E se tiver lugar, põe 
também o Goulart.” (Palavra de ordem das “Marchas da 
Família com Deus pela Liberdade”, em 1964). Com base 
nesses textos, assinale as alternativa(s) correta(s). 
01) As marchas da Família com Deus pela Liberdade 

eram manifestações públicas de apoio às reformas 
propostas por João Goulart, Presidente da República 
do Brasil. 

02) João Goulart somente aceitaria realizar uma reforma 
agrária no Brasil, se ela obedecesse aos princípios 
constitucionais. 

04) Alguns dias depois desse discurso de João Goulart, os 
militares brasileiros promoveram o golpe militar de 
1964, em nome da segurança, do desenvolvimento e 
da ordem. 

08) As manifestações públicas, as passeatas e a 
insegurança gerada pelos confrontos políticos 
fizeram com que a capital do Brasil, que até então era 
o Rio de Janeiro, fosse transferida, em 1964, para 
Brasília.  

16) Discursos semelhantes aos do trecho citado fizeram 
com que o Presidente João Goulart fosse acusado 
pelos militares e segmentos da sociedade civil de 
promover a subversão da ordem política, social e 
econômica. 
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Questão 03 
 

Durante a Era Vargas (1930 a 1945), a sociedade 
brasileira vivenciou profundas transformações sociais, 
políticas e econômicas. 
Sobre a Era Vargas, é correto afirmar: 
01) O DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, foi 

criado com o objetivo de fazer propaganda dos atos 
do governo de Getúlio Vargas. 

02) Ainda que tenha recebido investimento privado, a 
indústria brasileira consolida-se graças ao 
investimento maciço do capital estatal. 

04) O fortalecimento de Getúlio Vargas no poder foi 
favorecido pela ausência de oposição política a seu 
governo. 

08) Naquele período, a sociedade brasileira “americaniza-
se”, ao importar e consumir produtos dos Estados 
Unidos da América. 

16) A implantação do Estado Novo, em 1937, marcou a 
decadência e o enfraquecimento do poder de Getúlio 
Vargas. 

 

 
 
 
 

Questão 04 
 

“Entre os anos de 1968 e 1973, a economia brasileira 
apresentou um crescimento extraordinário. Foram os anos 
do chamado “milagre econômico”, durante os quais se 
registraram médias anuais de aumento do PIB acima de 
10%.” (TEIXEIRA, Francisco M. P. In, Brasil: História e 
Sociedade, Editora Ática, 2000, p. 299). Sobre o 
chamado “milagre econômico brasileiro”, assinale o que 
for correto. 
01) O endividamento externo do Brasil cresceu 

enormemente durante o “milagre econômico” 
brasileiro. 

02) Ainda que não estivesse nos planos governamentais, 
o chamado “milagre econômico” brasileiro teve, 
como resultado mais significativo, uma política 
desenvolvimentista de redistribuição de renda. 

04) O sucesso dos planos econômicos implantados pelos 
governos militares deve-se à privatização de estatais 
e à proibição de investimentos estrangeiros na 
economia brasileira. 

08) Na década de 1970, o “milagre econômico” brasileiro 
fez do Brasil a oitava economia mundial. 

16) O “milagre econômico” brasileiro aconteceu em 
período de ampla liberdade cultural e política no 
Brasil. 

 

 
 
 
 

 

Questão 05 
 

“A história do segundo reinado nos fornece em toda sua 
evolução as mais evidentes provas de que as instituições 
imperiais representavam um passado incompatível como 
o progresso do país, e que, por isso, tinham de ser, mais 
dia, menos dia, por ele varridas” (PRADO JUNIOR, 
Caio. In, Evolução Política do Brasil – Colônia e 
Império. São Paulo: Editora Brasiliense, 1985, p. 100, 
14ª. edição).  
Considerando o trecho acima citado, assinale a(s) 
alternativa(s) que corresponde(m) corretamente ao fim 
do Segundo Reinado. 
01) O Manifesto Republicano de 1870 foi o marco inicial 

do acirramento das contradições que derrubaram a 
monarquia. 

02) A Lei Áurea aboliu, de modo total e definitivo, a 
escravidão no Brasil. 

04) O exército foi a única instituição brasileira que 
apoiou o Império na luta contra os ideais 
republicanos. 

08) O fim do trabalho escravo retardou a inserção do 
Brasil no mercado internacional. 

16) Descontentes com a abolição da escravidão, 
cafeicultores paulistas passaram a apoiar o 
movimento republicano. 

 

 
 
 
 

Questão 06 
 

No Ocidente, entre meados do século XVIII e meados do 
século XIX, surgiram novas ideias econômicas e 
políticas, com destaque para o Liberalismo e para o 
Socialismo. A esse respeito, assinale a(s) alternativa(s) 
correta(s). 
01) Em A Riqueza das Nações, Adam Smith combateu o 

mercantilismo e a intervenção estatal na economia e 
defendeu a liberdade de produzir e de comerciar. 

02) O pensador inglês David Ricardo defendeu a abolição 
das tarifas protecionistas que beneficiavam a 
indústria da Inglaterra. 

04) Karl Marx, o mais importante pensador socialista do 
século XIX, afirmou que a luta de classes, isto é, os 
antagonismos entre dominados e dominantes é o 
“motor da história”. 

08) O Anarquismo pregava a supressão de qualquer 
forma de governo e a destruição do Estado. 

16) A doutrina socialista surgiu da fusão entre o conceito 
de igualdade social de Karl Marx com as ideias de 
liberdade econômica e política dos filósofos e 
economistas liberais. 
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Questão 07 
 

Sobre o processo de independência das antigas colônias 
espanholas na América, assinale a(s) alternativa(s) 
correta(s). 
01) As antigas colônias espanholas mantiveram, ao longo 

de todo o século XIX, a divisão em Vice-Reinados e 
a unidade administrativa herdada dos espanhóis. 

02) No processo de independência do México, tiveram 
papel de destaque as lutas dos camponeses lideradas 
por Pancho Vila e Emiliano Zapata. 

04) No final do século XIX, as disputas pelo poder 
político entre os criollos e os chapetones levaram ao 
fracionamento político que deu origem aos países 
latino-americanos atuais. 

08) Os ideais iluministas de liberdade e igualdade 
exerceram uma grande influência no processo de 
independência das colônias americanas.  

16) Na região do atual Peru, nos finais do século XVIII, o 
cacique Tupac Amaru liderou uma luta contra os 
tributos cobrados pela Espanha. 

 

 
 
 
 

Questão 08 
 

Sobre os conflitos no Oriente Médio, que envolvem 
árabes, palestinos e judeus, assinale a(s) alternativa(s) 
correta(s). 
01) Após o final da Segunda Guerra Mundial, em 1947, a 

Organização das Nações Unidas - ONU - aprovou um 
plano de partilha da Palestina que previa a criação de 
um Estado judeu e de um Estado árabe palestino. 

02) As duas primeiras décadas após a criação do Estado 
de Israel foram marcadas por uma convivência 
pacifica entre árabes, palestinos e judeus. Os 
conflitos se iniciaram, em 1973, com a Guerra do 
Yom Kippur. 

04) O reconhecimento do Estado da Palestina, por parte 
de Israel, em acordo firmado em 2002, colocou fim 
aos conflitos entre judeus e as entidades 
representativas do povo palestino, como a 
Organização para a Libertação da Palestina e o 
Hamas. 

08) Na origem do Estado de Israel, está o movimento 
sionista. Entre o final do século XIX e as primeiras 
décadas do século XX, discriminados e perseguidos 
em países europeus, os judeus iniciaram um 
movimento internacional para o retorno à Palestina. 

16) Em 1990, os ataques da Jordânia ao exército de 
ocupação israelense obrigaram Israel a abandonar 
definitivamente o território jordaniano e a Faixa de 
Gaza, na Palestina. 

 

 

 

Questão 09 
 

A produção de açúcar na região Nordeste do Brasil, a 
partir da lavoura canavieira, tornou-se, no século XVII, o 
principal produto da economia da América portuguesa. A 
esse respeito, assinale a(s) alternativa(s) correta(s).  
01) Em razão dos lucros possibilitados pelo tráfico de 

africanos, o índio não foi escravizado naquela região. 
Assim sendo, as populações indígenas que habitavam 
a região litorânea e a região do agreste nordestino 
foram preservadas. 

02) Em razão de a produção de açúcar ser mais lucrativa, 
a antiga atividade de extração de pau-brasil foi 
abandonada. Tal fato contribuiu para a preservação 
da Mata Atlântica no litoral do Nordeste. 

04) Além de poder econômico e prestígio social, o senhor 
de engenho detinha poder político e militar, mesmo 
não ocupando cargos públicos.  

08) A sociedade que se formou na região Nordeste tinha 
características agrárias, estava organizada em torno 
do complexo formado pela casa-grande, capela, 
senzala, engenho (local onde se produzia o açúcar) e 
o canavial. 

16) Os engenhos podiam ser desde “trapiches”, isto é, 
pequenas unidades movidas a força motriz animal, 
até engenhos “reais”, grandes unidades produtivas, 
movidos por energia hidráulica, com a utilização de 
uma roda d’água e grande número de trabalhadores. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GABARITO 4 
UEM/CVU 

Vestibular de Verão/2009 – Prova 3 
História 

5 
 

Questão 10 
 

No final do século XVII, os bandeirantes paulistas 
descobriram ouro em uma região que hoje faz parte do 
Estado de Minas Gerais, dando início às atividades 
mineradoras naquela região. A esse respeito, assinale a(s) 
alternativa(s) correta(s). 
01) A Guerra dos Mascates foi um movimento que surgiu 

nas primeiras comunidades mineiras contra os altos 
preços praticados pelos comerciantes, que eram 
conhecidos como “mascates”. 

02) A descoberta de ouro atraiu para a região um vasto 
contingente populacional oriundo de Portugal e de 
outras regiões da Colônia, provocando um grande 
aumento da população brasileira no século XVIII. 

04) Os primeiros anos da exploração aurífera foram 
marcados pela escassez e altos preços dos artigos de 
primeira necessidade, provocando dificuldades para a 
subsistência da população da região das minas. 

08) Passados os primeiros anos e até meados do século 
XVIII, a economia mineira mostrou uma grande 
vitalidade, tornando-se um ativo mercado de gêneros 
alimentícios, utensílios, vestuário, ferramentas, 
armas, mobiliário, animais de carga, entre outros. 

16) Em Minas Gerais, na segunda metade do século 
XVIII, ocorreu a Inconfidência Mineira, que 
propunha o fim da escravidão e o aumento dos 
impostos sobre o ouro. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questão 11 
 

Após 1945, os Estados Unidos da América e a União 
Soviética consolidaram-se como líderes mundiais de dois 
blocos políticos e econômicos antagônicos. A esse 
respeito, assinale as alternativa(s) correta(s). 
01) Um dos resultados desse antagonismo político foi a 

divisão da Alemanha em dois países distintos: a 
República Federal da Alemanha, de orientação 
capitalista, e a República Democrática Alemã, de 
orientação comunista. 

02) O Plano Marshal foi um programa de investimentos 
econômicos criado pelos Estados Unidos da América, 
para recuperar os países europeus ocidentais, após a 
Segunda Guerra Mundial. 

04) O Pacto de Varsóvia foi um organismo de defesa 
criado pela União Soviética em resposta à criação da 
OTAN (Organização do Tratado do Atlântico Norte), 
uma organização de defesa coletiva com participação 
de países da Europa Ocidental e dos Estados Unidos. 

08) Adotando um posicionamento de neutralidade, o 
Brasil jamais foi influenciado pelas políticas adotadas 
pelos Estados Unidos ou pela União Soviética. 

16) As divergências entre Estados Unidos e Cuba 
relacionam-se aos rumos políticos que esse último 
país seguiu, após a revolução liderada por Fidel 
Castro. 

 

 
 
 
 

Questão 12 
 

O fascismo foi um regime político liderado por Benito 
Mussolini na Itália, entre as décadas de 1920-1940, e 
exerceu forte influência em vários países, inclusive no 
Brasil. Assinale o que for correto sobre o fascismo na 
Itália e no Brasil. 
01) Uma das características essenciais da ideologia 

fascista é a valorização do indivíduo em detrimento 
da coletividade. 

02) O Integralismo, movimento fascista brasileiro, 
opunha-se ao comunismo e defendia a família como 
uma instituição fundamental da sociedade. 

04) Ao contrário dos fascistas italianos, os fascistas 
brasileiros, denominados integralistas, opunham-se 
aos ideais nacionalistas. 

08) Tanto na Itália como no Brasil, os principais 
dirigentes do movimento fascista eram intelectuais de 
esquerda. 

16) A Ação Integralista Brasileira, movimento político de 
inspiração fascista liderado por Plínio Salgado, 
defendia, na década de 1930, um regime autoritário 
para enfrentar a crise do capitalismo e da democracia 
liberal. 
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Questão 13 
 

Assinale o que for correto sobre a China contemporânea. 
01) A “Revolta da Paz Celestial”, ocorrida em 1989, foi 

uma revolta popular pela implantação da democracia 
no país. 

02) O acúmulo de capital financeiro possibilitou que a 
China comunista se transformasse, no início do 
século XXI, em um país rico, fechado e isolado do 
mercado mundial. 

04) Contrariamente ao comunismo soviético, o 
comunismo chinês pouco influenciou os meios 
políticos, artísticos e culturais do Ocidente. 

08) Em 1949, é proclamada a República Popular da 
China, sob a liderança do líder comunista Mao Tse-
Tung. 

16) A Revolução Cultural Chinesa, de 1966 a 1976, foi 
um movimento que uniu intelectuais e políticos com 
o objetivo de divulgar as tradições do país no 
Ocidente. 

 

 
 
 
 

Questão 14 
 

Nas décadas de 1640 e de 1680, a Inglaterra vivenciou 
dois grandes acontecimentos políticos. A esse respeito, 
assinale a(s) alternativa(s) correta(s). 
01) Na Revolução Gloriosa, de 1688, a monarquia foi 

destituída de seus poderes absolutos e foi 
estabelecido o parlamentarismo, forma de governo 
cujo cerne do poder político é o parlamento. 

02) A decapitação do Rei Carlos I, em 1649, pôs um fim 
definitivo à monarquia na Inglaterra. 

04) Com a Revolução Gloriosa, em 1688, Oliver 
Cromwell assume o poder como “Lorde Protetor” da 
Inglaterra, após ser eleito pelo voto direto dos 
parlamentares. 

08) Ao término da Revolução Puritana, na década de 
1640, Inglaterra e Portugal assinam o Tratado de 
Methuen, que tinha como objetivo possibilitar a 
Inglaterra se apropriar do ouro do Brasil para 
consolidar a revolução política e financiar a 
Revolução Industrial. 

16) A Revolução Puritana e a Revolução Gloriosa 
relacionam-se às transformações sociais ocorridas na 
Inglaterra, resultantes do crescimento da produção 
manufatureira, do desenvolvimento da burguesia e da 
decadência da nobreza tradicional. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Questão 15 
 

No início da Idade Moderna, ocorre, na Europa 
Ocidental, um processo de centralização política que deu 
origem aos atuais Estados nacionais. A respeito do 
processo que levou ao surgimento dos Estados nacionais, 
assinale a(s) alternativa(s) correta(s). 
01) A expulsão dos muçulmanos da Península Ibérica 

tornou possível a unificação de antigos reinos 
cristãos de onde se originou a Espanha, no final do 
século XV. 

02) A unificação da Itália enfrentou a oposição da Igreja 
Católica, que só passou a aceitar o Estado italiano 
unificado com a celebração do Tratado de Latrão, em 
1929, entre o Papa Pio XI e Mussolini. 

04) A unificação da Alemanha ocorreu na segunda 
metade do século XIX, sob a hegemonia da Prússia. 

08) A centralização política de Portugal foi precoce, 
quando comparada a outros Estados europeus. Já no 
século XIII, o Reino de Portugal se encontrava 
politicamente centralizado. 

16) Em razão da homogeneidade e identidade cultural 
resultante da unificação espanhola, desde o século 
XVII não existem mais tensões e conflitos internos 
de caráter nacionalista na Espanha. 

 

 
 
 
 

Questão 16 
 

Identifique o que for correto sobre o Período Medieval. 
01) Ainda que tenha fracassado em alguns de seus 

objetivos, o maior êxito das cruzadas foi a unificação 
do cristianismo, com sede em Roma. 

02) O renascimento das atividades mercantis, na Baixa 
Idade Média, foi um dos entraves que retardaram o 
desenvolvimento das universidades e centros de 
ensino na Europa. 

04) A união entre a França e a Inglaterra, no final da 
Idade Média, possibilitou que os dois países 
emergissem como grandes potências econômicas na 
Idade Moderna. 

08) Na Sociedade Medieval, o trabalhador da agricultura 
está ligado ao proprietário da terra por laços de 
servidão. 

16) Os chamados movimentos heréticos eram tentativas 
de reformar os dogmas e os ensinamentos oficiais da 
Igreja Católica. 
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Questão 17 
 

Assinale o que for correto sobre os fatores que 
provocaram o enfraquecimento e a queda do Império 
Romano Ocidental. 
01) A decadência do modo de produção escravista foi um 

dos fatores que provocaram a crise imperial. 
02) O apoio dos soldados aos generais provinciais, em 

detrimento do imperador, contribuiu para a 
fragmentação do poder político no Império. 

04) Os excessos de mão de obra e de produtos 
alimentícios arruinaram agricultores e comerciantes. 

08) As invasões bárbaras minaram as forças imperiais e 
contribuíram para a decadência do Império Romano. 

16) O aumento com gastos militares para guarnecer as 
fronteiras contribuíram para o enfraquecimento 
econômico imperial. 

 

 
 
 
 

Questão 18 
 

Leia o trecho a seguir e assinale o que for correto. 
“A partir da década de 1960, o Paraná pode ser 
considerado um Estado territorialmente ocupado. 
Cessaram então de existir frentes pioneiras, não restando 
mais terras a serem ocupadas e colonizadas. Completava-
se historicamente o período de ocupação territorial” 
(WACHOWICZ, Ruy Christovam. História do Paraná, 
1995, 7ª. edição, p. 267). 
01) A ocupação dos Campos Gerais, a partir do século 

XVIII, deveu-se à introdução da cultura do café na 
região. 

02) Diferentemente do que ocorreu no Rio Grande do Sul 
e em Santa Catarina, a imigração de poloneses e de 
alemães não influenciaram a cultura paranaense. 

04) A partir do final do século XIX, com a fixação de 
imigrantes japoneses, foram introduzidas novas 
culturas agrícolas no Norte do Estado. 

08) A partir da década de 1930, migrantes, sobretudo 
paulistas e mineiros, passaram a ocupar a região 
Norte do Paraná. 

16) A partir da década de 1950, os imigrantes vindos do 
Rio Grande do Sul e de Santa Catarina foram 
responsáveis pela ocupação da maior parte do 
Sudoeste e de parte do Oeste do Estado. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questão 19 
 

Leia a citação a seguir e assinale o que for correto. 
“Durante o segundo decênio do século XIX, a exportação 
do mate já era considerada como o principal elemento do 
comércio exterior paranaense. O movimento do Porto 
Paranaguá assumiu maiores proporções, sendo que até 
mesmo navios estrangeiros ali atracavam para fazer 
comércio e transportar o mate para os mercados platinos. 
Ainda nessa época o mate alcançara 44% do total da 
exportação do Paraná" (ANTUNES DOS SANTOS, 
Carlos Roberto. Vida Material e econômica. Curitiba, 
SEED, 2001, p. 42). 
01) A adaptação e cultivo do mate em todo o território 

paranaense foi um dos fatores que contribuíram para 
que o Estado fosse o maior exportador brasileiro 
desse produto naquela época. 

02) Naquele contexto, a metalurgia e a indústria 
madeireira desenvolveram-se como suporte à 
indústria do mate. 

04) Desde o início, a indústria do mate paranaense 
empregou unicamente a mão de obra do imigrante, 
principalmente do italiano. 

08) O termo platino, na citação, refere-se à moeda 
argentina (plata), utilizada nas transações comerciais 
do mate.  

16) A decadência da economia do mate no Paraná, a 
partir do final da década de 1850, deve ser atribuída, 
entre outros fatores, à concorrência do mate 
produzido no Paraguai e no Rio Grande do Sul. 

 

 
 
 

Questão 20 
 

Com o esgotamento do ciclo cafeeiro, a partir da década 
de 1960, a economia paranaense passou por importantes 
transformações. Sobre tais transformações, é correto 
afirmar: 
01) A falta de incentivo do governo federal a uma 

alternativa para a cultura cafeeira reduziu e 
empobreceu a agricultura paranaense, nos finais da 
década de 1960. 

02) A cultura da soja teve um impacto direto sobre a 
urbanização e a industrialização de diversas cidades 
paranaenses. 

04) Dentre as grandes transformações ocorridas na 
economia, a partir dos anos 60, a principal foi a 
adoção de uma agricultura de subsistência. 

08) Ainda que tenha progredido nos últimos anos, a falta 
de tecnologia no campo não permite que a produção 
agrícola paranaense concorra no mercado 
internacional. 

16) A metropolizacão das cidades do Norte paranaense 
contribuiu para aumentar os problemas de meio 
ambiente, de educação e de segurança pública. 

 

 


