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História 
 
01 – "Paralelamente às propostas do socialismo utópico, 

que procuravam conciliar numa sociedade ideal os 
princípios liberais e as necessidades emergentes do 
operariado, surgiu o socialismo científico. Mediante 
a análise dos mecanismos econômicos e sociais do 
capitalismo, seus ideólogos propunham 
compreender a realidade e transformá-la." 
(VICENTINO, C. História Geral. São Paulo: 
Scipione, 2002, p.298). 

 
A respeito do Socialismo Científico, assinale a 
alternativa incorreta. 
A) Karl Marx (1818-1883) e Friedrich Engels 

(1820-1895) foram os formuladores da tese do 
Socialismo Científico. 

B) O texto Manifesto Comunista escrito por Marx e 
Engels foi o lançamento formal de uma nova 
proposta de sociedade que pretendia substituir a 
sociedade capitalista. 

C) O Socialismo Científico previa que, após a 
tomada do poder pela classe operária, seria 
instalada a ditadura do proletariado e decretada a 
socialização dos meios de produção. 

D) A mais-valia é um conceito utilizado por Karl 
Marx para designar o valor da riqueza produzida 
pelo operário além daquilo que o capitalista lhe 
pagava na forma de salário. 

E) O socialismo científico previa que a 
transformação da propriedade privada em 
propriedade coletiva ocorreria por meio pacífico, 
em função do desenvolvimento da ciência. 

 
 
02 – A respeito da Revolução Industrial, assinale o que 

for incorreto. 
A) Com a realização da Revolução Industrial, a 

Inglaterra passou por um intenso processo de 
transformação econômica e social. 

B) As leis de cercamento adotadas na Inglaterra 
aceleraram o êxodo rural, propiciando mão-de-
obra abundante e barata para trabalhar nas 
fábricas nascentes. 

C) A substituição do trabalho manual pelas 
máquinas faz parte do processo de realização da 
chamada Primeira Revolução Industrial. 

D) Foi um período de muitas invenções industriais 
que viabilizou o aumento da produtividade de 
cada trabalhador. 

E) O processo de transformação na forma da 
produção ocorrido simultaneamente em todos os 
países, tendo a eletricidade como força motriz 
básica, é chamado de Primeira Revolução 
Industrial. 

 
 
 
 

03 – No final do século XX, depois de longas 
negociações, foi criado o Mercado Comum do Cone 
Sul, o Mercosul, integrando quatro países da 
América do Sul. A respeito do Mercosul, assinale o 
que for correto.  
A) É um tratado comercial que eliminou as barreiras 

alfandegárias entre os países-membro, 
estabelecendo por completo o livre mercado no 
Sul do continente americano. 

B) O Mercosul é composto pelos países da América 
do Sul mais a África do Sul.  

C) Somente com o estabelecimento do Mercosul é 
que foi possível estabelecer o congelamento dos 
preços das mercadorias e o pagamento de 
salários iguais para todos os trabalhadores dos 
países-membro. 

D) O Mercosul foi criado com a participação de 
Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. 

E) Os países que compõem o Mercosul são 
conhecidos como Tigres Asiáticos, devido à 
pujança que suas economias representam. 

 
 
04 – Sobre a cultura e o saber na Europa Ocidental 

durante a Idade Média, assinale o que for incorreto. 
A) Naquele período, produziu-se um tipo de 

conhecimento chamado de escolástico, que 
procurou harmonizar a razão com a fé. 

B) A Idade Média foi fortemente influenciada pelo 
teocentrismo cultural, que é a subordinação do 
conhecimento do mundo às leis de Deus. 

C) Pensadores racionalistas como Giordano Bruno 
(1548-1600), por exemplo, foram grandes 
defensores das explicações religiosas medievais 
sobre o universo. 

D) Dante Alighieri foi um dos grandes escritores 
medievais. Ele escreveu a Divina Comédia, obra 
de ficção na qual descreve sua própria viagem ao 
inferno, ao purgatório e ao paraíso. 

E) A Inquisição (ou Santo Ofício) era encarregada 
de reprimir, na Idade Média, qualquer desvio dos 
dogmas religiosos defendidos pela Igreja 
Católica. 
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05 – Sobre a história dos indígenas do Paraná, assinale o 
que for correto. 
A) Os indígenas encontrados pelos europeus no 

território paranaense apresentavam um estágio de 
desenvolvimento cultural muito próximo dos 
Incas do Peru, dominando, por exemplo, a 
metalurgia e sofisticadas técnicas de construção 
em alvenaria. 

B) Grande parte dos indígenas paranaenses que 
habitava o litoral e a região de Curitiba foi morta 
na guerra de extermínio empreendida pelos 
portugueses, em 1680, para sufocar a rebelião 
dos índios tamoios, que ficou conhecida como 
Confederação dos Tamoios. 

C) Os Tupi-Guaranis constituíam uma das grandes 
famílias indígenas que já habitavam o Paraná 
antes da chegada dos europeus. Eles eram o 
grupo culturalmente mais desenvolvido, que 
dominava a navegação fluvial, a cerâmica, a 
agricultura etc. 

D) Pode-se dizer que o processo de colonização 
portuguesa no Paraná resultou na total destruição 
da cultura indígena, impedindo qualquer 
transmissão de costumes, vocabulários e usos 
indígenas para a cultura civilizada erigida pelos 
portugueses. 

E) Na primeira metade do século XX, os grandes 
responsáveis pela política de extermínio dos 
indígenas do Paraná foram o Marechal Cândido 
Rondon e o sertanista Cláudio Vilas Boas. 

 
 
06 – A respeito do Liberalismo Econômico, assinale o 

que for incorreto.  
A) O livro de Adam Smith, A Riqueza das Nações 

(1776), é a base teórica principal do capitalismo 
liberal. 

B) O Liberalismo opõe-se teoricamente ao 
Mercantilismo. 

C) Mesmo tendo algumas diferenças teóricas, a 
visão de Adam Smith se somava à Fisiocracia na 
defesa do livre comércio. 

D) A frase Laissez faire, laissez passer, le monde va 
de lui-même (Deixai fazer, deixai passar, que o 
mundo anda por si mesmo) expressa o 
pensamento do Liberalismo. 

E) As teses liberais de Adam Smith serviram de 
inspiração, inclusive, para os regimes fascistas 
que floresceram na Europa no século XX. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

07 – A respeito do Estado Nacional centralizado que 
emerge na Europa entre final da Idade Média e 
início dos tempos modernos, assinale o que for 
incorreto. 
A) Pode-se dizer que o Estado moderno é uma 

organização política em cujo interior coexistem 
instituições e costumes herdados do feudalismo 
com instituições e costumes da sociedade 
burguesa em formação. 

B) Esse Estado representou um grande obstáculo ao 
desenvolvimento da burguesia comercial-
manufatureira, visto que impediu a formação do 
mercado interno (nacional) para os produtos 
manufaturados. 

C) Na Alemanha e na Itália, o Estado Nacional 
centralizado foi organizado somente no século 
XIX. 

D) Maquiavel foi um grande pensador renascentista 
que defendeu o fortalecimento do poder 
monárquico. 

E) Na Inglaterra, o Estado centralizado 
desempenhou papel importante no 
desenvolvimento do capitalismo, ao criar leis 
rigorosas para combater a vadiagem dos 
camponeses expulsos da terra e obrigá-los ao 
trabalho assalariado na manufatura ou na 
agricultura. 

 
 
08 – A respeito da História do Paraná, assinale o que for 

correto. 
A) Nos últimos anos, o estado do Paraná 

incrementou e diversificou suas atividades 
econômicas, passando, inclusive, a contar com 
um parque industrial automobilístico. 

B) O estado do Paraná teve sua emancipação 
política formalmente reconhecida no século XIX, 
mas continua, até hoje, dependente da Província 
de São Paulo em vários aspectos administrativos. 

C) O estado do Paraná sedia o Porto de Paranaguá, o 
maior porto do Brasil em volume de exportações 
e importações. 

D) Durante o governo de Jaime Lerner, foi criado o 
Anel de Integração, com várias praças de 
pedágios estatais, com o objetivo de arrecadar 
fundos para construir novas rodovias 
pavimentadas. 

E) Em função dos problemas gerados pela 
globalização, a região metropolitana de Curitiba  
sofreu um grande êxodo populacional nas duas 
últimas décadas do século XX. 
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09 – A respeito da herança cultural e política deixada 
pela Grécia antiga às sociedades ocidentais, assinale 
o que for correto. 
A) O voto eleitoral livre, direto e universal, tal como 

existe hoje nas democracias ocidentais, é uma 
instituição política herdada diretamente da 
democracia grega antiga. 

B) O processo pelo qual pintores, escultores e 
escritores europeus do século XVI resgataram os 
princípios e os valores estéticos gregos e 
romanos antigos foi chamado de renascimento 
cultural. 

C) A doutrina socialista contemporânea, que propõe 
o fim das classes sociais e a instauração da 
igualdade social e econômica universal, inspirou-
se na sociedade grega antiga na qual todos os 
homens eram livres e viviam em regime de 
comunidade de bens.  

D) A idéia de cidadania vigente na atualidade, que 
pressupõe a extensão de direitos gerais a todas as 
pessoas, independente de cor, raça e classe 
social, é uma herança recebida dos gregos. 

E) No campo da pesquisa histórica, os gregos não 
deixaram herança científica alguma aos 
historiadores modernos, porque eram avessos à 
descrição histórica dos acontecimentos.  

 
 
10 – O período da história brasileira que vai de 1822 a 

1831 é conhecido como Primeiro Reinado. Sobre 
esse período histórico, assinale o que for correto. 
A) É no início desse período, em 1823, que se reúne 

a primeira Assembléia Nacional Constituinte do 
Brasil independente. Porém, antes do 
encerramento dos trabalhos, essa assembléia é 
dissolvida por D. Pedro I, temeroso de que os 
deputados constituintes aprovassem uma 
constituição limitadora de seus poderes  
monárquicos. 

B) Nesse período, não eclodiu movimento político 
separatista algum que ameaçasse o poder de  
D. Pedro I e a integridade territorial e política do 
Brasil. 

C) Durante o Primeiro Reinado, em razão da 
inexistência de uma Carta constitucional para 
regular a vida política nacional, D. Pedro I 
governou os brasileiros de maneira totalmente 
pessoal e arbitrária. 

D) No Primeiro Reinado, diante da menoridade de 
D. Pedro I, o Brasil foi governado pela chamada 
Regência Trina Provisória. 

E) O Primeiro Reinado foi o período mais liberal do 
Império, com extensa descentralização política 
do Estado e ampla e irrestrita participação de 
negros libertos, brancos pobres e mestiços na 
vida política nacional. 

 
 
 

11 – Com a Revolução de 1930 , chega ao fim a chamada 
"República Velha" no Brasil. Sob a liderança de 
Getúlio Vargas, que ficou no poder de 1930 a 1945, 
esse movimento revolucionário imprimiu uma série 
de mudanças que influenciaram os rumos da 
sociedade brasileira até aproximadamente o final da 
década de 1980. Sobre esse assunto, assinale o que 
for incorreto. 
A) A Revolução de 1930 pôs fim à chamada 

"Política do Café com Leite", por meio da qual 
as oligarquias agrárias de São Paulo e de Minas 
Gerais se revezavam no governo federal. 

B) A base social do movimento de 1930 era bem 
diversificada, contando com setores das 
oligarquias descontentes, setores populares e 
setores de classe média, como o dos tenentes. 

C) No plano econômico, o governo de Vargas 
imprimiu uma política estatizante, nacionalista e 
industrializante. Ele criou o que se chama de 
indústria pesada no Brasil, como a Companhia 
Siderúrgica Nacional de Volta Redonda. 

D) No período de 1930 a 1945, o Brasil vivenciou 
um ambiente político e econômico liberal, 
caracterizado pela diminuição do tamanho do 
Estado, pela ampla liberdade comercial e 
industrial e pela inexistência de qualquer 
regulamentação das relações de trabalho e de 
controle da imprensa.  

E) O modelo de Estado estatizante que emergiu após 
a Revolução de 1930 sobreviveu à morte de 
Getúlio Vargas e só começou a ser reformado, de 
acordo com os princípios liberais, na década de 
1990, no governo do Presidente Fernando Collor 
de Mello. 
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12 – "Nas décadas de 1930 e 1940, em vários países 
latino-americanos, desenvolveram-se regimes 
populistas como resultado da conjunção de vários 
fatores: crise da economia agrário-exportadora; os 
inícios da industrialização; a crise do poder das 
antigas oligarquias e a participação das massas 
urbanas (classes médias e proletariado) no processo 
político, por meio do voto secreto e de 
manifestações como greves, comícios e passeatas." 
(CAMPOS, Raymundo. Estudo de História: 
moderna e contemporânea. São Paulo: Atual, 1988, 
pp.313-314). 

 
Sobre o Populismo, assinale o que for incorreto. 
A) Os regimes populistas tiveram à sua frente 

lideranças carismáticas. 
B) O Populismo na América Latina teve como suas 

maiores expressões Juan Domingo Perón (na 
Argentina), Getúlio Vargas (no Brasil) e Lázaro 
Cárdenas (no México). 

C) A ideologia populista compreendia o 
desenvolvimento de política de conciliação de 
classes sob a coordenação do Estado. 

D) Os governos populistas desenvolveram forte 
intervenção na economia visando abolir por 
completo a propriedade privada dos meios de 
produção. 

E) O Populismo foi marcado por políticas 
econômicas nacionalistas de estímulo à 
substituição de importação. 

 
 
13 – A respeito da colonização do Paraná e da 

participação dos imigrantes no desenvolvimento da 
região, assinale o que for correto. 
A) Já no século XIX, foram fundados núcleos de 

colonização com a participação de imigrantes 
europeus.  

B) A forte presença de imigrantes asiáticos e 
europeus, no Norte do Paraná, foi responsável 
por tornar a região um pólo produtor exclusivo 
de frutas e de legumes. 

C) Além dos migrantes de outras regiões do país e 
dos escravos africanos, o Paraná recebeu apenas 
imigrantes alemães, no século XIX, e japoneses, 
no século XX. 

D) Como o Norte do Paraná foi colonizado pela 
Companhia de Terras Norte do Paraná, 
pertencente à empresa inglesa Paraná 
Plantation, foi dada preferência na compra dos 
lotes aos imigrantes ingleses, levando os 
imigrantes de outros países a procurarem outros 
Estados da Federação para fundarem suas 
colônias. 

E) O Norte do Paraná contou também com a 
participação de quase cem mil curdos oriundos 
do Iraque, que para cá vieram em um acordo 
realizado entre os empresários ingleses, o 
governo da Inglaterra e o governo de Vargas. 

 

14 – "Dentre as revoltas coloniais, a Inconfidência 
Mineira foi a mais célebre, por marcar o início do 
processo de emancipação política do Brasil." 
(KOSHIBA Luiz e PEREIRA, Denise M. Frayze. 
História do Brasil. São Paulo: Editora Atual, 1987, 
p. 113). 

 
A respeito desse movimento emancipacionista 
ocorrido em Minas Gerais, em 1789, assinale o que 
for correto. 
A) Uma das principais propostas da Inconfidência 

Mineira era pôr fim, imediatamente, ao tráfico de 
escravos e à escravidão no Brasil. 

B) Os inconfidentes eram totalmente contrários à 
influência de sistemas filosóficos e de idéias 
políticas estrangeiras, como o Iluminismo 
europeu e os princípios republicanos que 
inspiraram os líderes norte-americanos da 
independência, em 1776. 

C) Os inconfidentes, sob a influência do Iluminismo 
e do movimento de independência dos Estados 
Unidos da América, pregavam o fim do pacto 
colonial, a independência em relação a Portugal, 
a implantação do regime republicano etc. 

D) A Inconfidência mineira foi, na realidade, uma 
mera rebelião militar, sem apoio junto à 
intelectualidade, aos profissionais liberais e a 
outros setores civis da colônia. 

E) A principal causa da rebelião mineira foi a 
transferência da sede da administração colonial 
portuguesa de São João del Rei para a cidade do 
Rio de Janeiro, em 1785. 

 
 
15 – Entende-se por Mercantilismo o conjunto de leis e 

de práticas administrativas adotadas por vários 
Estados europeus entre os séculos XVI e XVIII, que 
regulamentavam as atividades econômicas. A 
respeito do Mercantilismo, assinale o que for 
incorreto. 
A) O mercantilismo assumiu formas diferentes nos 

diversos países europeus. 
B) As leis mercantilistas eram inspiradas pela 

doutrina do liberalismo econômico, de Adam 
Smith, e visavam intensificar as exportações e as 
importações. 

C) Os teóricos do Mercantilismo acreditavam que, 
mais do que o comércio interno, era o comércio 
externo com outras nações que trazia lucros e 
riquezas. 

D) Os países mercantilistas adotavam medidas 
severas para evitar a saída de ouro e de prata de 
seu território. 

E) Obter uma balança comercial favorável era uma 
preocupação constante dos Estados 
mercantilistas. 

 
 
 
 


