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HISTÓRIA 
 

 
01 – A respeito da produção cafeeira no Estado do 

Paraná, assinale a alternativa incorreta. 
A) A cultura do café se constituía em uma 

importante fonte geradora de empregos, uma vez 
que a produção cafeeira exigia uso intensivo de 
mão-de-obra. 

B) No final da década de 1950, o Estado do Paraná 
ocupava o posto de maior produtor nacional de 
café. 

C) O processo de erradicação do café no Estado do 
Paraná, ocorrido na década de 1960, contribuiu 
para a redução da produção nacional do produto. 

D) O maior golpe sofrido pela cafeicultura 
paranaense foi a política de concessão de 
subsídios, por parte do governo federal, àqueles 
agricultores que se interessassem em produzir 
soja. 

E) O Norte foi a região do Estado do Paraná com 
maior área dedicada à plantação do café, uma 
vez que estava menos sujeita à ocorrência de 
geadas. 

 
 

 
02 – Depois de perder três eleições consecutivas à 

presidência, finalmente o candidato do Partido dos 
Trabalhadores, Luis Inácio Lula da Silva, venceu o 
pleito em 2002 e elegeu-se Presidente da República. 
A respeito do Governo de Luis Inácio Lula da Silva, 
assinale a alternativa correta. 
A) Assim que assumiu o governo, o presidente Lula 

desencadeou um amplo programa de privatização 
e, por isso, passou a ser acusado, pelos partidos 
de oposição, de prática de corrupção. 

B) A proposta de acabar com a fome no Brasil, 
divulgada como Fome Zero, foi uma das 
principais bandeiras de campanha do presidente 
Luis Inácio Lula da Silva. 

C) Por sua orientação socialista, o Presidente Luis 
Inácio Lula da Silva enfrentou muitas 
dificuldades para iniciar seu governo, uma vez 
que os militares de direita tentaram de várias 
maneiras impedir que ele tomasse posse. 

D) Ao assumir o governo, o presidente Luis Inácio 
Lula da Silva tomou medidas imediatas para 
mudar radicalmente a política econômica 
praticada por seu antecessor e suspendeu 
unilateralmente o pagamento da dívida externa 
brasileira.  

E) Na gestão do presidente Luis Inácio Lula da 
Silva, o Brasil tem sido atuante no campo da 
política externa, participando, inclusive, da força 
de coalizão que hoje ocupa o Iraque. 

 
 
 

03 – A respeito da História do Paraná, assinale a 
alternativa correta. 
A) Devido à opção de seus governantes pela 

produção de bens primários, o estado do Paraná 
ainda não possui um setor industrial capaz de 
produzir bens que possam ganhar mercado em 
outros estados ou no exterior. 

B) A prosperidade econômica do município de 
Curitiba se deve ao fato de a região ter sido 
colonizada pela companhia inglesa "Paraná 
Plantation", que projetou a Cidade Industrial de 
Curitiba. 

C) Durante o primeiro governo de Vargas, o Estado 
do Paraná foi governado pelo interventor Manoel 
Ribas por um período de 13 anos. 

D) Desde o início da colonização, o café foi o 
principal produto da economia paranaense. 

E) Devido às extensas áreas de preservação 
ambiental e às reservas indígenas, o Noroeste do 
Paraná possui pouquíssimas áreas agricultáveis. 

 
 
 

04 – A respeito dos conflitos do Oriente Médio, assinale  
a alternativa incorreta. 
A) A Organização das Nações Unidas (ONU) 

reconheceu, no final da década de 1940, o Estado 
de Israel, propiciando ao povo judeu o direito a 
uma nação soberana e independente. 

B) A chamada Guerra dos Seis Dias, ocorrida em 
1967, possibilitou a ocupação israelense de uma 
vasta área de terra, incluindo a Faixa de Gaza e 
as Colinas de Golã.  

C) Mesmo com toda pressão internacional contra 
Israel, Ariel Sharon mantém sua política de 
ocupação, permitindo que milhares de famílias 
de colonos judeus façam novos assentamentos na 
Faixa de Gaza. 

D) O conflito entre israelenses e palestinos, que já 
ceifou milhares de vidas, é marcado 
freqüentemente por atentados realizados por 
terroristas suicidas, conhecidos como homens-
bomba. 

E) Jerusalém é tida como cidade sagrada por 
cristãos, judeus e muçulmanos. Por causa disso, 
constitui-se também em uma fonte de tensão 
daquela região. 
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05 – Sobre a história de Roma, na Antigüidade, assinale a 
alternativa incorreta. 
A) De acordo com o poeta Virgílio, em sua obra 

Eneida, o povo romano descende do herói 
troiano Enéias, que fugiu da cidade de Tróia após 
sua destruição pelos gregos.  

B) A partir do século V a.C., a história romana é 
caracterizada, entre outras coisas, pela eclosão de 
vários conflitos políticos entre a classe dos 
patrícios e a classe dos plebeus. Nessa época, foi 
instituída a figura do Tribuno da Plebe, uma 
espécie de defensor dos direitos do povo. 

C) Com a expansão romana na Antigüidade, ocorreu 
a romanização das culturas bárbaras existentes 
em várias regiões da Europa. Derivam daí as 
línguas faladas e as culturas de países de 
formação latina como França, Espanha, Portugal, 
Itália e Romênia. 

D) O cristianismo surgiu na Palestina, região 
anexada ao Império Romano, pregando a crença 
em um Deus único, em oposição às práticas 
religiosas dos romanos, que cultuavam vários 
deuses. 

E) Com a queda do Império Romano, a cultura 
latina foi totalmente apagada do continente 
europeu, de maneira que a reorganização 
política, social e cultural dessa região ocorreu 
sob a influência exclusiva da cultura dos povos 
bárbaros que destruíram o poderio romano. 

 
 
 

06 – No início do século XX, ocorreu, no Paraná, um 
sangrento conflito armado que ficou conhecido 
como A Guerra do Contestado. A respeito da Guerra 
do Contestado, assinale a alternativa incorreta. 
A) Foi uma guerrilha camponesa inspirada no 

movimento maoista chinês que visava implantar 
no Paraná um modelo camponês de revolução. 

B) As raízes da revolta estavam na situação de 
descontentamento da população pobre da região, 
somada à ação da empresa Brazil Railway, que 
demitiu 8 mil trabalhadores após a conclusão da 
ferrovia São Paulo-Rio Grande do Sul. 

C) A Guerra do Contestado ocorreu na divisa do 
Paraná com Santa Catarina entre os anos de 1912 
e 1916 e resultou na morte de 20 mil 
combatentes camponeses que participaram do 
levante. 

D) O Movimento teve como grande líder o místico 
José Maria, que falava na formação de uma 
"monarquia celeste" e prometia o retorno do rei 
dom Sebastião para fazer justiça aos pobres e 
oprimidos. 

E) A chamada Guerra do Contestado terminou com 
a vitória das tropas oficiais, lideradas pelo 
general Setembrino, sobre os guerrilheiros. 

 
 

 

07 – "A década de 1920 foi marcada pela instabilidade 
política. Até então, a governabilidade do país era 
garantida por um pacto entre as elites agrárias (as 
oligarquias). Este pacto se expressava na política 
dos governadores, na aliança café-com-leite, no 
coronelismo e na dominação regional das 
oligarquias."  
(ARRUDA, J. J. de A. & PILETTI, N. Toda 
História: História Geral e do Brasil. São Paulo: 
Ática, 2002. p. 355.) 
A respeito da História do Brasil da década de 1920, 
assinale a alternativa incorreta. 
A) No ano de 1922, a guarnição militar do Forte de 

Copacabana se rebelou, exigindo a renúncia do 
presidente Artur Bernardes. O levante foi 
derrotado, e o episódio ficou conhecido como 
"Os Dezoito do Forte de Copacabana".  

B) Constituído por jovens tenentes e capitães, o 
Tenentismo foi um movimento de enfrentamento 
ao governo federal, exigindo mudanças políticas 
como voto secreto e reforma do ensino. 

C) Na  década de 1920, o café continuava sendo um 
dos principais sustentáculos da economia 
brasileira, e, no meado da década, o Brasil já era 
responsável por 3/5 da produção mundial. 

D) O descontentamento de vários segmentos sociais 
com a situação vivida no Brasil durante a década 
de 1920 culminou na chamada Revolução de 
1930, que levou Getúlio Vargas ao poder. 

E) A década de 1920 foi marcada também pela 
primeira eleição brasileira em que o Partido 
Comunista elegeu uma grande bancada na 
Câmara Federal.  

 
 
 

08 – O Antigo Regime é aquela forma de sociedade que 
surge na Europa nos tempos modernos. Sobre esse 
assunto, assinale a alternativa correta. 
A) Os grandes teóricos do absolutismo real na época 

do Antigo Regime foram John Locke e David 
Hume. 

B) O Antigo Regime se caracteriza, no terreno 
político, pela vigência do absolutismo real, e, no 
terreno econômico, pela implementação da 
política econômica mercantilista. 

C) Na Inglaterra, o absolutismo real é abolido em 
1760, durante a primeira Revolução Industrial. 

D) Thomas Hobbes, em seu livro Leviatã, propôs a 
abolição do absolutismo real e a derrubada do 
Rei Carlos I da Inglaterra. 

E) No Antigo Regime, vigora o princípio jurídico-
político republicano, que diz que todos os 
homens são iguais perante a lei. 
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09 – "Erram, pois, os pregadores das indulgências que 
dizem que, pelas indulgências do papa, o homem 
fica livre de toda a pena e fica salvo." 
(LUTERO, Martinho. Obras. In: MELLO, Leonel 
Itaussu A. e COSTA, Luís C. Amad. História 
moderna e contemporânea. São Paulo: Scipione, 
1995. p. 54.)  
Essa é uma das teses que o reformador protestante 
Martinho Lutero publicou no início do século XVI, 
na Alemanha, para criticar as práticas da Igreja 
Católica e propor mudanças. Teses religiosas como 
essa mostram a intensificação das críticas de Lutero 
e preparam o caminho para sua ruptura com a Igreja 
Católica, desencadeando o movimento conhecido 
como Reforma Protestante. Sobre essa Reforma, 
assinale a alternativa incorreta. 
A) Na Inglaterra, a Reforma Protestante foi 

deflagrada por Henrique VIII, que rompeu com o 
Papa e criou a Igreja Anglicana, subordinada ao 
Estado inglês. 

B) Por meio das indulgências, a Igreja Católica 
absolvia os pecados dos fiéis em troca de uma 
soma de dinheiro. 

C) A Companhia de Jesus, criada por Inácio de 
Loyola na primeira metade do século XVI, foi 
um importante instrumento de difusão do 
protestantismo na Europa. 

D) Lutero rejeitou os rituais católicos de salvação da 
alma e defendeu a tese de que o homem se torna 
justo por meio da fé. 

E) Para o reformador protestante Calvino, defensor 
da doutrina da predestinação, alguns homens já 
nasciam predestinados à salvação. 

 
 
 

10 – O Brasil viveu, entre os anos de 1964 e 1985, um 
período autoritário em que o país foi governado 
pelos militares. A respeito do regime militar, 
assinale a alternativa incorreta. 
A) Durante o governo do General Castelo Branco, 

com o objetivo de equilibrar as contas da União, 
o Brasil decretou, unilateralmente, moratória, 
suspendendo por quatro anos o pagamento da 
dívida externa. 

B) Durante o regime militar, três focos guerrilheiros 
foram criados no Brasil: na serra de Caparaó, em 
Minas Gerais; no vale do Ribeira, em São Paulo; 
e no Araguaia, no Pará.  

C) Uma das medidas adotadas pelo regime militar 
foi o rompimento das relações diplomáticas com 
Cuba. 

D) A repressão durante o regime militar teve seu 
período mais acentuado entre 1968 e 1977.  

E) O Brasil viveu, entre os anos de 1968 e 1973, um 
acentuado crescimento econômico que ficou 
conhecido como "o milagre brasileiro". 

 
 
 

11 – "Na Idade Média, o processo de produção 
predominante – o feudal – teve relações sociais e 
uma ordem política e cultural específicas." 
(VICENTINO, C. História Geral. São Paulo: 
Scipione, 2002. p. 111.) 
Sobre o feudalismo na Europa Ocidental, assinale a 
alternativa correta.  
A) No feudalismo, a principal fonte de poder dos 

barões feudais se assentava nas manufaturas e 
nas companhias de comércio criadas e 
administradas por eles. 

B) Politicamente, o feudalismo pode ser 
caracterizado como um regime amplamente 
democrático, no qual servos e senhores 
participam igualmente da direção política e 
econômica da sociedade.    

C) O feudalismo é um sistema político e social 
caracterizado pela centralização do poder nas 
mãos do rei e pela ausência de poder nas mãos 
dos integrantes do clero e da nobreza.   

D) O comércio e as manufaturas contribuíram para o 
fim do feudalismo europeu ocidental na medida 
em que possibilitaram a ascensão social e 
política do Terceiro Estado e o enfraquecimento 
da servidão. 

E) No feudalismo, a ciência e a cultura letrada se 
desenvolveram fora do raio de influência da 
Igreja Católica e dos ensinamentos bíblicos.  

 
 
 

12 – A China, país mais populoso do mundo, ostenta hoje 
intenso crescimento econômico com a produção de 
um grande volume de mercadorias baratas. A 
respeito da História recente da China Continental e 
de Taiwan, assinale a alternativa correta. 
A) O período de acentuado crescimento econômico 

ocorre principalmente a partir de 1984, quando o 
Partido Comunista Chinês, sob a liderança de 
Deng Xiaoping, efetuou uma guinada em direção 
à economia de mercado. 

B) O bom desempenho da economia chinesa se deve 
ao fato de que, junto com a abertura econômica, 
veio também a abertura política que resgatou a 
liberdade de expressão e a livre organização 
política. 

C) A incorporação de Hong Kong à China 
Continental em 1997 ocorreu em função da 
ocupação militar da ilha por tropas chinesas que 
obrigaram os ingleses a abandonarem a região. 

D) A ilha de Taiwan tornou-se independente da 
China Continental em 1976, depois da morte de 
Mao Tse-tung.  

E) A chamada Revolução Cultural, realizada sob o 
comando de Mao Tse-tung entre os anos de 1966 
e 1976, foi um período de grande efervescência 
cultural e de liberdade de expressão. 
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13 – Sobre a escravidão, a imigração e o trabalho livre no 
Brasil Imperial, assinale a alternativa correta. 
A) Entre 1860 e 1890, o governo imperial repatriou 

mais de um milhão de negros para a Libéria, país 
da África. Essa medida visou ao branqueamento 
e à purificação racial dos trabalhadores 
brasileiros. 

B) Com A Lei de Terras de 1850, o Governo 
Imperial manteve as regras tradicionais de cessão 
das terras devolutas, estipulando que essas terras 
não poderiam ser vendidas, mas apenas cedidas 
pelo Estado por meio das Cartas de Sesmarias. 

C) No século XIX, a parceria e o colonato foram 
sistemas de trabalho praticamente desconhecidos 
dos fazendeiros brasileiros, os quais optaram 
pelo sistema do trabalho assalariado puro como 
forma de atrair os imigrantes europeus. 

D) A proibição do tráfico de escravos africanos, 
decretada em 1831 e posta em prática em 1850 
pelo governo brasileiro, e a disponibilidade de 
trabalhadores livres excedentes na Europa foram 
fatores estimuladores da formação do mercado 
de trabalho assalariado no Brasil. 

E) A legislação trabalhista decretada por D. Pedro 
II, em 1870, que garantiu ao trabalhador 
imigrante o décimo terceiro salário, férias 
remuneradas e outras vantagens, foi o mais 
importante estímulo ao trabalho livre no Brasil. 

 
 
 

14 – A Coréia do Sul também é chamada de "Tigre 
Asiático" devido ao dinâmico crescimento 
econômico que viveu nas últimas três décadas do 
século XX. A respeito da Coréia do Sul, assinale a 
alternativa incorreta. 
A) Uma das causas do crescimento econômico da 

Coréia do Sul é o acentuado investimento 
realizado pelo Estado na educação básica. 

B) O crescimento da economia da Coréia do Sul 
teve como causa o calote da dívida externa 
aplicado pelo governo na década de 1980. 

C) A Coréia do Sul é hoje em um país com uma 
dinâmica economia exportadora, gerando grande 
superávit na balança comercial. 

D) O crescimento econômico coreano elevou a 
renda per capta do país para 10 mil dólares ao 
ano. 

E) A condição aparentemente privilegiada da Coréia 
do Sul de figurar entre as maiores economias do 
planeta ocorreu às custas de muita disciplina e 
sacrifício laboral, atingindo a média de 2477 
horas de trabalho por ano, cerca de 656 horas a 
mais do que a média dos americanos. 

 
 
 
 
 
 

15 – Quando os historiadores fazem menção ao Brasil 
holandês, eles se referem ao período em que a 
Holanda, uma das principais potências européias, 
ocupou e colonizou o Nordeste brasileiro no século 
XVII. Sobre esse assunto, assinale a alternativa 
incorreta. 
A) Maurício de Nassau, governador holandês da 

região ocupada, incentivou financeiramente a 
modernização da produção açucareira nordestina 
e realizou grandes obras urbanísticas e de 
saneamento em Recife. 

B) A política colonial holandesa se distinguiu da 
política colonial portuguesa em vários aspectos, 
permitindo, por exemplo, a liberdade religiosa e 
a coexistência entre católicos, judeus e 
protestantes calvinistas. 

C) A ocupação holandesa no Brasil se insere no 
quadro de disputa entre as potências 
mercantilistas européias por territórios  e por 
mercados coloniais. 

D) A memória histórica da  época da colonização 
holandesa no Brasil ficou registrada na 
arquitetura de muitas cidades nordestinas e nos 
quadros pintados por artistas holandeses que 
retrataram as paisagens da região. 

E) A ocupação holandesa do Nordeste brasileiro 
terminou em 1700, com a retirada pacífica do 
exército holandês, após a intermediação 
diplomática do rei Luis XVI da França. 

 
 


