2019
CADERNO DE QUESTÕES – ETAPA 3
N.o DE ORDEM:
NOME DO CANDIDATO:

N.o DE INSCRIÇÃO:

INSTRUÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA
1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.
8.
9.

Confira os campos N.º DE ORDEM, N.º DE INSCRIÇÃO e NOME DO CANDIDATO, que constam na etiqueta fixada em sua
carteira.
É proibido folhear o Caderno de Questões antes do sinal, às 14h.
Após o sinal, verifique se este caderno contém os textos de apoio para a elaboração da redação e 40 questões objetivas. Verifique
também se há algum defeito de formatação/encadernação. Qualquer problema avise imediatamente o fiscal.
Transcreva a versão definitiva da Redação na Folha da Versão Definitiva destinada a esse fim.
Durante a realização da prova é proibido o uso de dicionário, de calculadora eletrônica, bem como o uso de boné, de óculos com lentes
escurecidas, de gorro, de turbante ou similares, de relógio, de celulares, de bips, de aparelhos de surdez, de MP3 player ou de aparelhos
similares. É proibida ainda a consulta a qualquer material adicional.

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.
No tempo destinado a esta prova (5 horas), estão inclusos o de preenchimento da Folha de Respostas e o da transcrição da
Redação na Folha da Versão Definitiva da Redação.
O tempo mínimo de permanência na sala é de três horas após o início da resolução da prova, ou seja, você só poderá deixar a sala
de provas depois das 17h.
Preenchimento da Folha de Respostas: 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. No caso de todas
as alternativas serem incorretas, a resposta por definição será 00 (zero zero). Ou seja, em qualquer situação o
candidato sempre deve preencher dois alvéolos: um na coluna das dezenas e um na coluna das unidades,
conforme o exemplo (do segundo caso) ao lado: questão 57, resposta 07, que corresponde à soma das
alternativas corretas 01, 02 e 04.

10. ATENÇÃO: não rabisque nem faça anotações sobre os códigos de barras da Folha de Respostas e da Folha da
Versão Definitiva da Redação.

11. 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.
12. 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 a Folha da Versão Definitiva da Redação.
13. A desobediência a qualquer uma das determinações dos fiscais poderá implicar a anulação da sua prova.
14. A leitura e a conferência de todas as informações contidas neste Caderno de Questões, na Folha da Versão Definitiva da Redação
e na Folha de Respostas são de responsabilidade do candidato.

...........................................................................................................
Corte na linha pontilhada.
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GABARITO 1

HISTÓRIA

——————— Questão 33/38 ———————

——————— Questão 31/36 ———————
Sobre regimes totalitários do século XX, assinale o que for
correto.
01) O Nazismo, na Alemanha, investiu em propaganda política
dirigida às massas, no controle policial da sociedade e na
perseguição a grupos étnicos, como os semitas, e a grupos
que não aceitavam o regime imposto, como os comunistas.
02) O Stalinismo, na União Soviética, estabeleceu uma
ditadura baseada no partido único, na perseguição aos
opositores políticos e na substituição da propriedade
privada pelas fazendas cooperativas e pelas fazendas
estatais.
04) O Tenentismo desmantelou o aparelho do Estado francês e
garantiu o poder ao exército; decretou a união entre a Igreja
Católica e o Estado, bem como perseguiu anarquistas,
marxistas e socialistas.
08) O Fascismo, na Itália, organizou seus membros em
esquadrões paramilitares e promoveu violentas manifestações
nas ruas, atacando as organizações de esquerda e destruindo
sindicatos.
16) O Macarthismo, nos Estados Unidos da América, criou
inúmeros grupos armados, encarregados de eliminar
dissidentes do governo que discordavam da política
econômica implantada.

Em fins dos anos 80 e início dos anos 90 do século XX,
ocorreu um processo de desagregação do bloco socialista na
Europa Oriental. Sobre os países que enfrentaram esse
processo, assinale o que for correto.
01) A Grécia foi a exceção no processo de desarticulação do
bloco socialista no País, porque não aceitou as mudanças.
Desde 1989 persiste o governo centralizado, comandado
pelo Partido Comunista Grego.
02) Na Áustria, apesar da resistência do Partido Comunista em
adotar mudanças, membros das forças armadas se
rebelaram e afastaram a junta do governo, em 1995.
04) Na Polônia, o sindicato Solidariedade foi reconhecido como
independente e, em 1989, o País se tornou o primeiro do
Leste Europeu a ter um governo de maioria não comunista.
08) A Alemanha Oriental deixou de existir quando ocorreu a
abertura de sua fronteira para a Alemanha Ocidental e
posterior queda do Muro de Berlim, em 1990, ano em que
ocorreu a unificação dos dois países.
16) Na Bulgária o Partido Comunista afastou o ditador,
libertou os prisioneiros políticos e convocou eleições livres
para o ano de 1990.

——————— Questão 32/37 ———————
Sobre revoltas que ocorreram no período compreendido como
Primeira República no Brasil, assinale o que for correto.
01) A Revolta de 1929 ocorreu porque o presidente Plínio
Salgado se recusou a atender as reivindicações dos
operários da indústria automobilística.
02) A Revolta da Vacina foi motivada pela expulsão dos
moradores de suas casas em função da campanha de
vacinação forçada empreendida pelo presidente Rodrigues
Alves.
04) A Revolta Antropofágica, em Minas Gerais, ocorrida no
governo de Getúlio Vargas, foi liderada pelos grandes
proprietários rurais que reivindicavam a redução dos
impostos sobre a carne.
08) A Revolta dos 18 do Forte foi uma reação à prisão do
Marechal Hermes da Fonseca e ao fechamento do Clube
Militar pelo presidente Artur Bernardes.
16) A Revolta da Chibata ocorreu durante o governo de
Hermes da Fonseca; foi protagonizada por marinheiros que
reivindicavam o fim dos castigos corporais, dentre outras
demandas.
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——————— Questão 34/39 ———————

——————— Questão 35/40 ———————

Getúlio Vargas assumiu a presidência do Brasil em 1930,
iniciando um período que seria conhecido como Era Vargas.
Dentre as revoltas que o novo governo teve de enfrentar,
encontra-se a Revolução Constitucionalista de 1932, em São
Paulo. Sobre essa Revolução, assinale o que for correto.

Sobre o Movimento Paranista, ocorrido no início do século
XX, assinale o que for correto.

01) A Frente Única Paulista era composta pelo Partido
Democrático e pelo Partido Republicano Paulista. Dentre
suas exigências estavam a imediata convocação de uma
Assembleia Constituinte e a restauração da autonomia de
São Paulo.
02) Os paulistas organizaram um Exército que contou com
alistamento voluntário de jovens, principalmente de classe
média, mas não teve adesão significativa dos operários,
pois a maioria destes apoiava a política trabalhista de
Vargas.
04) O cartaz que possuía as iniciais MMDC, referentes aos
nomes das vítimas baleadas em confronto com a força
federal, convocava a população para participar do conflito
armado contra o governo federal.
08) Apesar de o centro do conflito ocorrer em São Paulo,
outros estados participaram da Revolução, a exemplo do
Paraná, que, descontente com a política de Vargas, enviou
expressivo contingente militar para lutar ao lado dos
paulistas.
16) A Revolução Constitucionalista só foi derrotada após três
anos, quando a Aliança Nacional Libertadora, comandada
por tropas varguistas, invadiu a cidade de São Paulo.

01) O Movimento teve como seu maior financiador o então
presidente Getúlio Vargas e sua política de valorização do
regionalismo.
02) O Paranismo tinha como papel central a construção de uma
identidade regional para o estado do Paraná, que, no período,
resumia-se a poucas cidades de relevância nacional.
04) Romário Martins é considerado um dos principais
organizadores do Movimento Paranista e um grande
divulgador de suas ideias por meio de seus escritos sobre o
que seria um bom paranista.
08) Literatos e artistas plásticos contribuíram para a
concretização dos objetivos paranistas, identificados nas
obras de arte, na pavimentação das ruas, em composições
musicais, na arquitetura, dentre outras expressões.
16) O movimento regionalista recebeu o nome de Paranista,
pois exaltava a cultura e a história das pessoas nascidas no
Paraná, desconsiderando as influências culturais de
migrantes e de imigrantes que vieram para o Estado.
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