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GABARITO 1

HISTÓRIA

Questão 23/38 —————————————————

Questão 21/36 —————————————————

A respeito da Idade Média ocidental, assinale o que for
correto.

“No período republicano, a estrutura de poder em Roma se
concentrou em instituições como o Senado, as assembléias ou
comícios e as magistraturas.” (BRAICK, P. R.; MOTA, M. B.,
2012, p. 100). A respeito da república romana na Antiguidade
Clássica, assinale o que for correto.
01) Os magistrados eram eleitos pelas assembleias para a
ocupação dos cargos de cônsul, pretor, censor, questor e
edil, e cumpriam o mandato por tempo indeterminado. O
ditador, entretanto, recebia do Senado o poder absoluto,
mas limitado a seis meses.
02) Com a política expansionista, Roma disputou a supremacia
do Mar Mediterrâneo com Cartago, enfrentando os
cartagineses em três guerras denominadas Guerras Púnicas.
04) Os plebeus estavam excluídos dos principais cargos
públicos, entretanto, a partir das disputas com os patrícios,
conquistaram o direito de eleger seus próprios magistrados,
denominados tribunos da plebe.
08) As guerras de conquista contribuíram para que Roma
elevasse o número de escravos e ampliasse suas riquezas
advindas de espólios de guerra e de tributos.
16) A formação do Primeiro e do Segundo Triunvirato teve
como objetivo solucionar o problema da questão agrária por
meio de reformas que atendiam as reivindicações da plebe.

Questão 22/37 —————————————————
Sobre as transformações econômicas e sociais na Alta Idade
Média, assinale o que for correto.
01) A crise do Império Romano do Ocidente levou a um
processo de ruralização crescente, associado a uma lenta
retração da escravidão e ao desenvolvimento do colonato.
02) A palavra “bárbaro” foi empregada pelos romanos para
designar aqueles que não partilhavam a cultura grecoromana e viviam fora dos limites do Império.
04) O senhorio era a unidade de produção feudal e encontravase dividido em manso senhorial, manso servil e manso
comum.
08) O comitatus (ligação entre chefes militares e seus
guerreiros) e o beneficium (direito de uso da terra em troca
de serviços e tributos) são considerados herança germânica
na formação do feudalismo.
16) Vândalos (norte da África), visigodos (Península Itálica),
anglo-saxões (Britânia), francos (França atual) e
ostrogodos (Península Ibérica), figuravam entre os novos
reinos formados em território romano.
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01) Em meados do século X, as disputas pelo poder entre
bispos, reis e papas levaram à Questão das Investiduras,
quando Oto I, imperador do Sacro Império RomanoGermânico, passou a intervir nos assuntos da Igreja por
meio da fundação de bispados e abadias.
02) A permanência de concepções antigas e de crenças
orientais, romanas, gregas ou germânicas, foi considerada
heresia no interior do cristianismo.
04) As corporações de ofício foram associações típicas da
sociedade medieval durante a Alta e a Baixa Idade Média.
08) A partir do século XII, com o processo de renascimento
urbano, as universidades se tornaram importantes centros de
ensino, e seu público ficou restrito aos membros da Igreja.
16) As canções trovadorescas, a escolástica, as paródias e a
patrística são exemplos da cultura e do pensamento
medievais.

Questão 24/39 —————————————————
A Contrarreforma ou Reforma Católica foi um processo de
reorganização da Igreja cristã no século XVI, diante do
contexto de crise institucional motivado, dentre outros
aspectos, pela Reforma Protestante. Sobre as ações da
Contrarreforma ou Reforma Católica, assinale o que for
correto.
01) A Companhia de Jesus, criada por Ignácio de Loyola, foi
concebida para enfrentar os desdobramentos da Reforma
na Europa e disseminar a doutrina católica em todas as
partes do mundo.
02) A Igreja católica instituiu o Index, lista de autores e de
livros proibidos que constituíam uma ameaça à fé. Tratavase de livros de filosofia, de literatura, de tratados de
teologia que, conforme a instituição, não poderiam ser
lidos.
04) O Concílio de Trento confirmou e definiu os dogmas e os
rituais católicos, dentre os quais estavam os sete
sacramentos, os cultos à Virgem Maria e aos santos, todos
criticados pelos reformistas.
08) A reorganização do Tribunal da Inquisição deixou de ser
um processo interno da Igreja e passou a investigar
somente os religiosos, para se associar aos reinos católicos
e investigar qualquer membro da corte suspeito de heresia.
16) Ao final do Concílio de Trento, o papa João XXIII iniciou
os processos de beatificação e canonização do rei Henrique
VIII, pela sua luta em defesa da Igreja católica na
Inglaterra.
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Questão 25/40 —————————————————

Questão 27/42 —————————————————

Na segunda metade do século XIX, no Ocidente, mudanças
econômicas, sociais e políticas possibilitaram o desenvolvimento
industrial em um período conhecido como Segunda Revolução
Industrial. Acerca das características que marcaram esse
desenvolvimento, assinale o que for correto.

No Brasil, o período compreendido entre os anos de 1894 e
1930 ficou conhecido como o período da República
Oligárquica. Sobre esse período, assinale o que for correto.

01) A geração de eletricidade, inicialmente utilizada na
iluminação pública, passou a substituir a energia a vapor
nas fábricas graças à invenção do dínamo, gerador que
transforma a energia mecânica em elétrica.
02) Os proprietários rurais ingleses solicitaram ao Estado os
chamados “cercamentos”, os quais permitiram que eles
cercassem as terras comuns e as utilizassem em benefício
próprio.
04) A utilização do petróleo como fonte de energia,
inicialmente empregado na iluminação, passou a
movimentar as máquinas nas fábricas e, em fins do século
XIX, tornou-se combustível para os meios de transporte.
08) Dentre as grandes invenções do período está a da imprensa,
que se beneficiou da xilogravura, a qual permitia imprimir
ilustrações a partir de blocos de madeira esculpidos.
16) As inovações tecnológicas do período impulsionaram
alguns inventos, como o telefone, o telégrafo e o rádio. A
siderurgia permitiu a produção do aço em maior quantidade
e a preços mais baixos.

01) Tanto o presidente Marechal Hermes da Fonseca quanto os
demais presidentes civis do período receberam apoio
majoritário das oligarquias dos estados que tinham poder
econômico no País.
02) O encilhamento, nome conferido à política de valorização
da economia agropecuária, passou por intenso
desenvolvimento nos estados de Pernambuco e de Alagoas.
04) A Ação Integralista Brasileira atuou como defensora dos
estados que não participavam do poder nesse período e
propôs a integração nacional a partir do estado do Rio
Grande do Sul.
08) A denominação “política do café com leite” foi atribuída ao
período em função da aliança formada entre as elites
políticas de São Paulo (grandes produtores de café) e Minas
Gerais (grandes produtores de leite) que representavam os
dois maiores colégios eleitorais do País.
16) As alianças estabelecidas entre o presidente e os políticos
locais, geralmente grandes proprietários de terras,
manipularam e controlaram os votos daqueles que viviam
em suas áreas, processo conhecido como voto de cabresto.

Questão 28/43 —————————————————
Questão 26/41 —————————————————
Em 1929 ocorreu a quebra (crash) da Bolsa de Nova York
quando foram colocadas milhões de ações no mercado sem
haver compradores. Sobre essa crise econômica e seus
desdobramentos que assolaram o mundo em fins da década de
1920 e início da década de 1930, assinale o que for correto.
01) A União Soviética foi o país que mais sofreu com a crise,
pois, sem máquinas para comprar e sem mercadorias para
vender, não conseguiu desenvolver sua indústria.
02) A necessidade de conter a crise e de levar a economia
norte-americana aos patamares anteriores levou o governo
Roosevelt a implantar o New Deal, um plano amplo que,
dentre outras características, contava com um programa de
recuperação econômica.
04) A Alemanha que, a partir de 1923, contava com
investimento norte-americano para retomar sua economia,
em 1932 chegou a ter 45% de desempregados em sua
população economicamente ativa.
08) O período conhecido como a Grande Depressão ocasionou a
retração do comércio internacional, provocando milhares de
falências e concordatas, trazendo sérios problemas sociais.
16) Na Europa, as instabilidades política e econômica, os
ressentimentos gerados pelos tratados de paz, o sentimento
de revanchismo, a rivalidade entre as nações, o
desemprego, permitiram o desenvolvimento de grupos
políticos radicais, de caráter nacionalista, tais como o
fascismo e o nazismo.

Segundo René Rémond, na obra O Antigo regime e a
Revolução (1974), “o absolutismo consiste num poder não
partilhado, concentrado na pessoa do rei”. Sobre o absolutismo
monárquico, assinale o que for correto.
01) Thomas Hobbes, autor de Leviatã, acreditava que o poder
do monarca era divino e que o soberano era o representante
de Deus na terra.
02) No século XVII, com a constituição do poder absoluto na
França, houve três estamentos: o clero, a nobreza e o
terceiro estado. A camada social mais privilegiada era o
terceiro estado, que gozava de privilégios fiscais e de
justiça.
04) O fim do absolutismo na Inglaterra foi estabelecido após a
Revolução Gloriosa, quando Guillherme III, de Orange,
assumiu o trono britânico e assinou a Declaração de
Direitos (Bill of Rights) que limitava os poderes do rei.
08) Dentre os teóricos do poder absoluto estão Jacques
Bousset, Jean Bodin e Nicolau Maquiavel.
16) Luís XIV, autor da célebre frase “L´État c´est moi” (O
Estado sou eu), estimulou a ascensão da burguesia,
controlou a nobreza e aboliu o Édito de Nantes.
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Questão 29/44 —————————————————

Questão 31/46 —————————————————

No Brasil, de 1964 a 1985, vigorou o regime militar, durante o
qual a presidência do Brasil foi ocupada por militares. Sobre as
características desse período, assinale o que for correto.

O imperialismo do século XIX redefiniu o cenário político e
promoveu uma nova configuração nas relações entre os
diferentes continentes. A respeito do imperialismo, assinale o
que for correto.

01) A presidência de Humberto de Alencar Castello Branco
estabeleceu eleições indiretas para presidente da República
e extinguiu os partidos políticos existentes, permitindo o
funcionamento de dois únicos partidos, a Aliança
Renovadora Nacional (Arena) e o Movimento Democrático
Brasileiro (MDB).
02) A presidência de Artur da Costa e Silva foi marcada por
forte reação da sociedade civil, com destaque para as
greves operárias de Contagem (MG) e Osasco (SP) e para a
Passeata dos Cem Mil.
04) Na presidência de Emílio Garrastazu Médici, no campo
social, o País viveu o período mais duro e violento do
regime militar e, no campo econômico, consagrou um
período caracterizado por altas taxas de crescimento
econômico, grandes obras públicas e elevada concentração
de renda.
08) Na presidência de Ernesto Geisel iniciou-se um processo
de distensão lenta e gradual de abertura do regime militar,
associada à crise econômica causada pela desaceleração da
economia e pela crise internacional do petróleo.
16) Na presidência de Floriano Peixoto ocorreu, no estado de
Mato Grosso, a primeira greve do regime militar marcada
pela invasão e pela destruição das fábricas pelos operários,
cujo confronto com tropas federais resultou em inúmeras
vítimas.

Questão 30/45 —————————————————
Sobre as populações indígenas e os seus processos de ocupação
do território que viria a receber o nome de Paraná, assinale o
que for correto.
01) Os Xetá, desde a década de 1840, ocuparam as
proximidades da foz do rio Corumbataí no Ivaí e, a partir
da década de 1950, quase desapareceram como população,
registrando-se atualmente poucos remanescentes com suas
famílias.
02) Os Kaingang ocuparam imensas áreas dos estados da
Região Sul, parte meridional de São Paulo e o leste da
Província de Missiones; com a chegada de outros povos
indígenas, deslocaram-se para o centro do Paraná.
04) Os Apache eram pescadores e coletores que viviam no
litoral norte e ocuparam as regiões dos Campos Gerais.
Vieram do Rio Grande do Sul no início do século XVII.
08) Os Guarani vieram das bacias dos rios Madeira e Guaporé
e ocuparam diversos territórios ao longo das bacias dos rios
Paraguai e Paraná; também se expandiram para a margem
esquerda do Pantanal, ocupando regiões no Uruguai e no
Paraguai.
16) Os Xokleng, com a chegada de outros povos indígenas,
foram empurrados para territórios próximos ao litoral.
Viviam em aldeias geralmente pequenas, situadas no
interior das florestas; ou ocupavam casas semissubterrâneas
e abrigos sob rochas.
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01) A dominação das nações ainda não industrializadas da
África, da Ásia e da Oceania, com o objetivo de garantir o
acesso às matérias-primas e a novos mercados para a
produção industrial, ficou conhecida como neocolonialismo.
02) A Guerra do Ópio obrigou os chineses a assinarem o
Tratado de Nanquin, que levou à abertura de seus portos
aos estrangeiros e ao domínio dos ingleses da cidade
portuária de Hong Kong.
04) No século XIX várias expedições de caráter científico e
missionário partiram em direção à África. Os europeus
atribuíam a si mesmos uma “missão civilizadora” com o
objetivo de cristianizar e de “civilizar as raças inferiores”.
08) A resistência dos chineses contra a ocupação britânica
levou à Revolta dos Cipaios, também conhecida como
Grande Rebelião.
16) Além dos fatores políticos e econômicos, o darwinismo
social também serviu para justificar os ideais imperialistas
do neocolonialismo.

Questão 32/47 —————————————————
“Do seu calmo esconderijo, o ouro vem dócil e ingênuo; tornase pó, folha, barra, prestígio, poder, engenho... É tão claro! – e
turva tudo: honra, amor e pensamento.” (MEIRELES, C.
Romanceiro da inconfidência. Rio de Janeiro: Nova Fronteira,
1983). Esses versos relatam a riqueza e as consequências da
mineração na América Portuguesa. A respeito da economia
mineradora, assinale o que for correto.
01) Houve três tipos principais de bandeirismo: as bandeiras de
apresamento, as bandeiras de prospecção e o sertanismo de
contrato, com destaque ao bandeirismo apresador, que se
dedicou à procura de metais preciosos.
02) Com o Regimento de 1702 o governo português criou a
Intendência das Minas, órgão com o objetivo de disciplinar
a distribuição da atividade exploradora. As jazidas eram
divididas em lotes, denominados “datas”.
04) A produção açucareira originou uma sociedade rural sob
domínio dos senhores de engenho; nas Minas Gerais, a
exploração do ouro propiciou a formação de uma sociedade
urbana caracterizada pela concentração de riqueza.
08) A Coroa, diante da necessidade de manter sua autoridade e
de arrecadar os recursos da exploração do ouro, criou dois
tipos de tributos: o quinto e a capitação.
16) As tensões e os conflitos que marcaram o período de
apogeu do ouro foram a Revolta dos Mascates contra os
comerciantes, chamados pejorativamente de “homens de
grandes negócios”, e a Revolta de Vila Rica, com o
anúncio de que seriam instaladas Casas de Fundição na
capitania.
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Questão 33/48 —————————————————

Questão 35/50 —————————————————

“Queremos Pedro II / Embora não tenha idade / A nação
dispensa a lei / E viva a maioridade” (SCHWARCZ, L. M. As
barbas do imperador. In: FREITAS-NETO, J. A.; TASINAFO,
C. R. História Geral e do Brasil. 2. ed. São Paulo: Harbra,
2011. p. 547). Esse fragmento se refere ao golpe da maioridade
que levou à coroação de Pedro de Alcântara como sagrado
imperador com o título de dom Pedro II. A respeito do
Segundo Reinado, assinale o que for correto.

No Brasil, a partir da segunda metade do século XIX, o
governo imperial transferiu para as províncias a
responsabilidade pela criação de políticas de imigração. No
Paraná, uma das políticas adotadas foi a fundação de colônias.
Sobre as colônias paranaenses, assinale o que for correto.

01) O Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB) foi
fundado nesse período e recebeu apoio do próprio
imperador dom Pedro II.
02) A Questão Christie, a Questão Platina e a Guerra do
Paraguai foram conflitos internacionais que marcaram a
política externa no Segundo Reinado.
04) O Parlamentarismo teve início no Segundo Reinado com a
criação do cargo de presidente do Conselho de Ministros,
quando houve a extinção do Poder Moderador.
08) Durante o governo de dom Pedro II dois partidos políticos
alternaram-se no poder: o Partido Conservador, apelidado de
“saquarema”, e o Partido Liberal, apelidado de “luzia”. Apesar
de defenderem interesses distintos, esses partidos governaram
juntos no período da conciliação. Em 1853, criou-se o
chamado Ministério da Conciliação por iniciativa do marquês
do Paraná, o mineiro Honório Carneiro Leão.
16) A Revolta Praieira, liderada por Pedro Ivo e Borges da
Fonseca, propôs a extinção do Poder Moderador e o fim do
voto censitário.

01) Lamenha Lins, ao assumir o governo da província, decidiu
amparar as colônias existentes como Pilarzinho (1871) e
Abranches (1873), formadas por poloneses.
02) Nas décadas de 1920 e 1930, com o objetivo de avançar
para o interior, foi entregue para a iniciativa privada a
responsabilidade de formação de núcleos de colonização e
de venda de terras para imigrantes.
04) A maioria dos colonos que chegaram ao Paraná, entre os
anos de 1880 e 1889, era composta por japoneses e árabes.
08) Em 1890, no município de Palmeira, foi fundada a Colônia
Cecília, de inspiração anarquista, cujo líder foi o italiano
Giovanni Rossi.
16) A primeira colônia fundada com o auxílio do governo foi a
do Assungi, situada ao norte de Curitiba, em 1859, que não
obteve resultado satisfatório, pois lhe faltava infraestrutura.

Questão 34/49 —————————————————
Do final do século XIX até meados do século XX, o processo
de modernização no Paraná se fazia sob a influência de uma
elite econômica ligada à exploração do mate e da madeira.
Sobre as características dessa modernização, assinale o que for
correto.
01) Apesar das inovações que ocorreram no período, o telégrafo
e o telefone chegaram ao Estado em fins da década de 1930,
tornando os contatos entre a capital e Ponta Grossa
dependentes de outros meios de comunicação, como
correspondências, entregues por mensageiros a cavalo.
02) A Rádio Clube Paranaense, inaugurada em 1924, em
Curitiba, foi a primeira estação de rádio do Estado. Apesar
das precárias condições de instalação e de transmissão
iniciais, converter-se-ia em um dos principais meios de
comunicação das famílias paranaenses.
04) No início do século XX, nas principais cidades do Estado,
a preocupação com salubridade e higiene levou o governo
a estabelecer programas de infraestrutura, como construção
das redes de água e de esgoto e a criação de uma guarda
municipal.
08) A rede ferroviária iniciada com a construção da linha férrea
Curitiba-Paranaguá, em 1885, e sua posterior expansão
representaram o progresso da região; seus trilhos se
estenderam para Ponta Grossa, para União da Vitória e
para o norte do Estado.
16) Na primeira década de 1900, o Estado priorizou a
reordenação arquitetônica espontânea e o embelezamento
das cidades.
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