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HISTÓRIA
——————— Questão 31/36 ———————
No final do século XIX, alguns municípios do Norte do Paraná
iniciaram a produção de café. Até o final da Segunda Guerra
Mundial, o Paraná ainda não se caracterizava como um grande
produtor de café. Na década de 1960, porém, a cafeicultura
tinha atingido todo Norte e o Noroeste do estado e o Paraná se
tornou um dos principais produtores de café do país. Sobre a
economia cafeeira no Paraná, assinale o que for correto.
01) A produção de café no Paraná recebeu apoio do governo e
foi um dos fatores de desenvolvimento e crescimento do
estado.
02) O clima propício e as terras férteis (terra roxa, resultante
da desagregação de rochas basálticas), foram fatores
importantes para implementação da cafeicultura no Norte
do Paraná.
04) As grandes geadas ocorridas na década de 1960, a política
de erradicação dos cafezais implementada pelo governo
federal e o cultivo da soja como um novo produto agrícola
de aceitação mundial foram fatores que contribuíram para
decadência da cafeicultura paranaense a partir da década
de 1970.
08) Por ser um produto agrícola, o café não contribuiu para o
estabelecimento de centros urbanos no Norte do Paraná.
Esses centros urbanos somente vieram a ser implantados
com o cultivo da soja, que era exportada e gerava riquezas
para a construção de cidades.
16) A facilidade de escoamento da produção cafeeira
paranaense se deu inicialmente através das ferrovias que
ligavam a região ao Porto de Santos no estado de São
Paulo, e depois com a rodovia do café e a ferrovia que
ligou o Norte do estado ao Porto de Paranaguá.

——————— Questão 32/37 ———————
Ao longo da história republicana brasileira, houve várias crises
políticas de alta intensidade que puseram em xeque a posse de
presidentes ou abreviaram o término de mandatos. A respeito
desses episódios, assinale o que for correto.
01) Em agosto de 1954, envolvido em um escândalo de
corrupção e pressionado pela imprensa e pelos partidos
oposicionistas, Getúlio Vargas renunciou à presidência da
República. A manobra tinha o objetivo de poupá-lo do
processo de impeachment e preservar seus direitos
políticos para embates eleitorais futuros.
02) Em 1930, o resultado eleitoral consagrou a vitória do
candidato Júlio Prestes ao cargo de presidente da
República, derrotando a chapa da Aliança Liberal,
encabeçada por Getúlio Vargas. Em outubro daquele ano,
porém, irrompeu o movimento político conhecido como
“Revolução de 1930”, que implicou a deposição do
presidente Washington Luiz, o impedimento da posse do
presidente eleito e a ascensão de Getúlio Vargas ao poder.
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04) Em agosto de 1961, por discordar de manobras
oposicionistas que tentavam implantar o sistema
parlamentarista para diminuir seus poderes, Jânio Quadros
renunciou à presidência da República. O casuísmo da
manobra parlamentarista ficou evidente porque, logo em
seguida, o vice-presidente João Goulart assumiu o cargo
com plenos poderes presidenciais, com todas as
prerrogativas para implantar seu programa de reformas de
base.
08) Em novembro de 1955, como forma de debelar as fortes
evidências de que era tramado o impedimento da posse do
presidente eleito Juscelino Kubitschek, o Marechal
Henrique Lott comandou um golpe preventivo, depondo o
presidente interino Carlos Luz, que substituía o presidente
licenciado, Café Filho. Até a posse de Juscelino
Kubitschek, a presidência da República foi confiada ao
presidente do Senado, Nereu Ramos.
16) Primeiro presidente eleito pelo voto direto da população
brasileira em quase três décadas, Fernando Collor de Mello
enfrentou um pedido de impeachment logo no primeiro
ano de seu mandato. A motivação foi o descontentamento
popular com os efeitos do plano de estabilização
econômica adotado pelo novo presidente, que se baseava
no confisco de contas bancárias. Pressionado por vigorosas
manifestações populares, o Congresso Nacional abriu o
processo de impeachment, em setembro de 1990, e o
concluiu nos últimos dias do mesmo ano.

——————— Questão 33/38 ———————
Entre a ascensão de Hitler ao poder (1933) e o início da
Segunda Guerra Mundial (1939), houve vários fatos que
caracterizaram a política externa alemã e a forma como a
comunidade internacional se posicionou em face dela. A
respeito desses episódios, assinale o que for correto.
01) Em 1936, Alemanha e Japão assinaram o pacto antiKomintern, dirigido contra a União Soviética e a
organização revolucionária conhecida como Internacional
Comunista. No ano seguinte, quando a Itália aderiu ao
pacto e selou o compromisso militar entre os três países,
constituiu-se o chamado Eixo Berlim-Roma-Tóquio.
02) Em 1937, visando unir todos os povos germânicos em um
só império, Hitler comandou a anexação da
Tchecoslováquia, episódio conhecido pelo termo
Anschluss.
04) Por meio da Conferência de Munique, o primeiro ministro
britânico, Winston Churchill, conduziu um acordo para
que a Alemanha diminuísse suas pretensões de anexação
do território da Áustria e subordinasse, a partir de então,
suas pretensões à arbitragem das lideranças internacionais.
08) A política da Liga das Nações nesse período de início de
expansão nazista, influenciada pela Grã-Bretanha e pela
França, ficou conhecida como Política de Apaziguamento.
Caracterizava-se pelo cálculo de que, se a Liga não
interviesse diretamente em conflitos menores, evitaria o
confronto direto com os nazistas.
16) Pouco antes da deflagração da Segunda Guerra Mundial,
Alemanha e URSS assinaram um pacto de não agressão,
fato que surpreendeu a comunidade diplomática
internacional.
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——————— Questão 34/39 ———————

——————— Questão 35/40 ———————

Durante as décadas iniciais do período republicano da história
brasileira, houve a emergência de um leque bastante
diversificado de conflitos políticos. A respeito desses conflitos,
assinale a(s) alternativa(s) correta(s).

“Você diz que quer uma revolução. Bem, você sabe, todos nós
queremos mudar o mundo” (Lennon & McCartney –
“Revolution”). “Em todo o lugar eu ouço o som de pés em
marcha, boy/ pois o verão chegou e a hora é esta para lutar nas
ruas” (Jagger & Richards – “Street Fighting Man”). Extraídos
de canções dos grupos musicais The Beatles e The Rolling
Stones, os versos acima são bastante representativos do clima
cultural e político do final da década de 1960, permeado, em
diferentes partes do mundo, por manifestações de rebeldia e pelo
imaginário da revolução. A respeito das manifestações políticas
e culturais daquele período, assinale o que for correto.

01) A Revolta da Vacina foi um movimento ocorrido no estado
de São Paulo, protagonizado por operários de origem
italiana, cujo objetivo era combater a lei que declarava a
obrigatoriedade da aplicação da vacina contra a febre
amarela. Por causa da ideologia anarquista que os
inspirava, esses operários não aceitavam que o Estado
interferisse em sua vida privada.
02) A Revolta da Chibata foi um movimento político ocorrido
no início do período republicano, no mandato do Marechal
Deodoro da Fonseca. Reivindicava a abolição dos castigos
corporais na Marinha, prática herdada do período
monárquico e vista como incompatível com as mudanças
que haviam sido promovidas no sistema político.
04) Em 5 de julho de 1924, foi deflagrada a Segunda Revolta
Tenentista, desta vez sediada na cidade de São Paulo, no
segundo aniversário da Revolta dos “Dezoito do Forte”,
que havia ocorrido em Copacabana, Rio de Janeiro.
08) Coroamento de anos de mobilização em favor da
introdução de leis de proteção aos trabalhadores, o
movimento operário conquistou, por meio da greve geral
de 1917, a aprovação da Consolidação das Leis do
Trabalho (CLT), sancionada pelo presidente Wenceslau
Brás.
16) A Guerra do Contestado, a mais representativa das revoltas
populares de caráter milenarista, teve sua dimensão mística
acentuada por causa da liderança do monge Antônio
Conselheiro.

01) Iniciada como protesto contra as condições de ensino e a
favor de maior participação na vida política, o movimento
estudantil de maio de 1968, na França, provocou a queda
do presidente Charles de Gaulle e implantou um regime
revolucionário de curta duração que ficou conhecido como
“A Comuna de Paris”.
02) No Brasil, o ano de 1968 foi marcado por diferentes
manifestações de resistência à ditadura e a suas políticas.
Em junho ocorreu a “Passeata dos cem mil”, reunindo
estudantes, intelectuais, políticos e artistas. Em abril e em
julho, respectivamente, ocorreram expressivas greves
operárias em Contagem (MG) e Osasco (SP).
04) Em 1968, o Congresso dos Estados Unidos aprovou a Lei
dos Direitos Civis, proibindo a segregação da população
negra e equiparando os direitos entre os cidadãos de todas
as etnias. Durante a votação dessa lei, houve a Marcha
sobre Washington, quando o reverendo Jesse Jackson, líder
do movimento, proferiu o célebre discurso “Eu tenho um
sonho”.
08) Embora fosse ele próprio comercializado como um
produto da indústria cultural, o rock and roll foi canal de
expressão dos valores da recusa da sociedade de consumo.
Um momento emblemático dessa relação entre música e
protesto social ocorreu em agosto de 1969, no Festival de
Woodstock, sediado nas cercanias de Nova Iorque. Nesse
evento, centenas de milhares de jovens se reuniram para
viver, conforme o lema divulgado pelos organizadores,
“três dias de paz e amor”.
16) Em 1968, também o bloco socialista liderado pela União
Soviética foi atingido pela maré de contestação que
caracterizou a conjuntura internacional. Na capital da
Hungria, sob a liderança do sindicato Solidariedade,
emergiu o movimento conhecido como “Primavera de
Budapeste”, que reivindicava reformas descentralizadoras
e democratizantes sob o lema “socialismo com face
humana”.
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