CADERNO DE QUESTÕES – PAS-UEM/2015 - ETAPA 3
N.o DE ORDEM:
NOME DO CANDIDATO:

N.o DE INSCRIÇÃO:

INSTRUÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA
1. Confira os campos N.o DE ORDEM, N.o DE INSCRIÇÃO e NOME, que constam na etiqueta fixada em sua carteira.
2. Confira se o número do gabarito deste caderno corresponde ao número constante na etiqueta fixada em sua carteira. Se
houver divergência, avise, imediatamente, o fiscal.
3. É proibido folhear o Caderno de Questões antes do sinal, às 14 horas.
4. Após o sinal, confira se este caderno contém a Prova de Redação e 40 questões objetivas, e/ou ainda qualquer tipo de
defeito. Qualquer problema, avise, imediatamente, o fiscal. As folhas da versão definitiva da Prova de Redação estão em
separado, com o nome de “Versão Definiva”.
5. A comunicação e o trânsito de qualquer material entre os candidatos são proibidos. A comunicação, se necessária, somente
poderá ser estabelecida por intermédio dos fiscais. A desobediência a qualquer uma das determinações dos fiscais poderá
implicar a anulação da sua prova.
6. O tempo mínimo de permanência na sala é de 3 horas, após o início da resolução da prova.
7. No tempo destinado a esta prova (5 horas), está incluso o de preenchimento da Folha de Respostas.
8. No caso de questão com apenas uma alternativa correta, lance na Folha de Respostas o número
correspondente a essa alternativa correta. No caso de questão com mais de uma alternativa correta, a
resposta a ser lançada corresponde à soma dessas alternativas corretas. Em qualquer caso o candidato
deve preencher sempre dois alvéolos: um na coluna das dezenas e um na coluna das unidades,
conforme o exemplo (do segundo caso) ao lado: questão 47, resposta 09 (soma, no exemplo, das
alternativas corretas, 01 e 08).
9. Se desejar ter acesso ao seu desempenho, transcreva as respostas deste caderno no “Rascunho para
Anotação das Respostas” (nesta folha, abaixo) e destaque-o na linha pontilhada, para recebê-lo hoje, ao
término da prova, no horário das 19h15min às 19h30min, mediante apresentação do documento de
identificação. Após esse período, não haverá devolução.
10. Ao término da prova, levante o braço e aguarde atendimento. Entregue ao fiscal este caderno, a Folha
de Respostas, o Rascunho para Anotação das Respostas e o Caderno da Versão Definitiva da Redação.
11. São de responsabilidade do candidato a leitura e a conferência de todas as informações contidas no Caderno de Questões
e na Folha de Respostas.

...........................................................................................................
Corte na linha pontilhada.

RASCUNHO PARA ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS - PAS-UEM/2015 - ETAPA 3
N.o DE ORDEM:

NOME:

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40
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GABARITO 1

HISTÓRIA

——————— Questão 33/38 —————

——————— Questão 31/36 —————
Durante boa parte do século XX, a América Latina foi
marcada por um fenômeno político conhecido como
populismo. Entre os seus principais líderes destacam-se:
Getúlio Vargas (Brasil, 1930-1945; 1951-1954), Lázaro
Cardenas (México, 1934-1940), Jacobo Arbenz
(Guatemala, 1950-1954) e Juan Domingo Perón
(Argentina, 1946-1955; 1973-1974). Sobre o populismo
latino-americano, assinale o que for correto:
01) Era um regime político que tinha governos fortes e
centralizados, sob a direção de líderes carismáticos
e autoritários e com grande apoio popular.
02) Era um sistema político apoiado pelos Estados
Unidos e pela Comunidade Europeia.
04) Defendia o nacionalismo e era uma opção de poder
que fazia oposição às tradicionais oligarquias da
região.
08) Promoveu reformas favoráveis aos trabalhadores,
como as leis trabalhistas no Brasil, a legislação
social na Argentina e a reforma agrária no México e
na Guatemala.
16) Defendia a criação de diversos partidos de esquerda,
democratizando a disputa pelo poder.

——————— Questão 32/37 —————
Sobre a história da Alemanha no período entre o final da
Primeira Guerra Mundial e a ascensão de Adolf Hitler ao
poder, assinale o que for correto.

No século XX, o estado do Paraná foi palco de diversos
conflitos de terras de impacto nacional que tiveram
repercussão nos aspectos sociais, econômicos e
políticos da sociedade brasileira. Sobre esses conflitos
de terras, assinale o que for correto:
01) A revolução federalista foi o principal conflito de
disputas de terras na região oeste do Paraná no
século XX.
02) A Guerra do Contestado (1912-1916) foi uma disputa
de território entre Paraná e Santa Catarina, que
ganhou grandes proporções políticas pelos conflitos
de terras e pelas ideias messiânicas dos seus
líderes e participantes.
04) O levante dos posseiros do sudoeste ocorreu em
1957, com desdobramentos políticos importantes,
inclusive com a abertura de uma CPI no Congresso
Nacional para apurar a violência contra os posseiros
e com a criação de um órgão nacional – o Grupo
Executivo para as Terras do Sudoeste do Paraná
(GETSOP) –, para resolver os problemas de titulação
de terras.
08) A revolta camponesa de Porecatu ocorreu entre os
anos 1948 e 1952 e teve grande destaque na mídia
por ter sido um conflito armado entre latifundiários e
posseiros, inclusive com a intervenção das forças
policiais do Paraná e de São Paulo, e do exército
nacional.
16) Na época da II Guerra Mundial, aconteceu a
intervenção inglesa no Paraná, que tinha o objetivo
de controlar o litoral paranaense. Essa disputa entre
Paraná e Inglaterra ficou conhecida como o
“combate de Cormorant”.

01) Derrotada na Guerra, a Alemanha teve de suportar
as duras cláusulas do Tratado de Versalhes, que
impunha redução do território, desarmamento e
indenização pesada aos vencedores.
02) No final da Guerra, com a queda da monarquia e
com a proclamação da república, ascenderam ao
poder
os
social-democratas
(os socialistas
moderados).
04) Em 1923, Hitler empreendeu sua primeira tentativa
de chegar ao poder disputando as eleições como
candidato a presidente pelo partido nazista, contando
com o apoio do Marechal Eric Ludendorf, herói de
guerra.
08) Ao longo da década de 1920, a Alemanha conviveu
com o flagelo da hiperinflação, mas houve duas
conjunturas em que a economia se estabilizou,
graças ao afluxo de investimentos de capital dos
Estados Unidos. A primeira conjuntura abrangeu o
ano de 1923 e a segunda, o ano de 1929.
16) Desiludido com os métodos eleitorais, Hitler decidiu
tomar o poder pela força em 1933, promovendo a
lendária Marcha sobre Berlim, inspirada na Marcha
sobre Roma, que Mussolini havia realizado em 1922.
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——————— Questão 34/39 —————

——————— Questão 35/40 —————

Em 1989, ocorreu no Brasil a primeira eleição direta para
presidente da República depois da instauração da
ditadura civil-militar em 1964. Sobre os principais fatos
das eleições e dos mandatos dos presidentes que
governaram na década de 1990, assinale o que for
correto.

Sobre o golpe militar de 1964, no Brasil, assinale a(s)
alternativa(s) correta(s):

01) A eleição presidencial de 1989 foi concluída apenas
no segundo turno, no qual disputaram o voto popular
os candidatos Fernando Collor de Mello, exgovernador de Alagoas, e Leonel Brizolla, exgovernador do Rio de Janeiro.
02) Alvo de um processo de impeachment aberto pelo
Congresso Nacional, o presidente Collor foi
destituído do cargo em agosto de 1992.
04) Em 1994 o sociólogo Fernando Henrique Cardoso foi
eleito presidente da República, já no primeiro turno,
com o prestígio que adquirira como Ministro da
Fazenda do presidente Itamar Franco, ao liderar a
equipe que elaborou e implantou o plano de
estabilização econômica que ficou conhecido como
Plano Real.
08) O governo Fernando Henrique Cardoso caracterizouse pelo programa de estatização da economia,
freando o processo de privatização de empresas
públicas desencadeado pelo presidente Fernando
Collor de Mello.
16) Em 1990, logo que tomou posse, o presidente
Fernando Collor de Mello adotou um programa de
estabilização econômica baseado no congelamento
dos preços, conhecido como Plano Cruzado.

01) Houve participação dos Estados Unidos na
articulação do golpe, através da operação conhecida
como Brother Sam.
02) O regime militar extinguiu os partidos políticos e
instituiu o bipartidarismo, com a formação da Aliança
Renovadora Nacional (Arena) e o Movimento
Democrático Brasileiro (MDB).
04) Instaurou os Inquéritos Policiais Militares (IPMs) para
processar e punir os cidadãos que eram contrários à
ditadura militar.
08) A “marcha da família com Deus pela liberdade”,
realizada em 19 de março de 1964, em São Paulo,
composta por integrantes das classes média e alta,
com o apoio da Fiesp e da Igreja Católica, tinha
como objetivo protestar contra as reformas de base
e solicitar a deposição de João Goulart, identificado
pelos
participantes
como
simpatizante
do
comunismo.
16) Os governadores Adhemar de Barros (São Paulo),
Ney Braga (Paraná), Carlos Lacerda (Rio de Janeiro)
e José Magalhães Pinto (Minas Gerais) apoiavam o
presidente João Goulart e, por isso, resistiram ao
golpe militar.
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