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HISTÓRIA 
01 – No início do século XIX, o território que hoje 

pertence ao estado do Paraná era escassamente 
povoado. Uma das formas de ocupação do território 
paranaense foi o estabelecimento de colônias de 
imigrantes europeus. Sobre a experiência 
paranaense com a imigração européia no século 
XIX, assinale a alternativa correta. 
A) A cidade de Curitiba desenvolveu-se a partir de 

um núcleo inicial formado por uma colônia de 
imigrantes alemães e imigrantes poloneses. 

B) A colônia de Superagüi, formada por imigrantes 
suíços com auxílio do Governo Provincial, deu 
origem à cidade de Paranaguá. 

C) O estabelecimento de colônias em regiões 
afastadas dos maiores centros urbanos foi um dos 
principais motivos do relativo fracasso das 
primeiras experiências de ocupação do território 
paranaense com imigrantes europeus na primeira 
metade do século XIX. 

D) A cidade de Londrina originou-se de uma 
colônia de imigrantes ingleses, fundada logo 
após a Guerra da Criméia.  

E) A imigração japonesa foi subsidiada pelo 
governo imperial para desenvolver a policultura 
no Norte do Paraná.  

 
 
02 – Sobre a escravidão no Brasil, assinale a alternativa 

incorreta. 
A) No Brasil, os primeiros escravos foram os índios, 

contudo, no final do século XVI, a escravidão do 
africano predominava nos engenhos de açúcar do 
Nordeste. 

B) A coroa portuguesa, a Igreja e, após a 
independência, o Imperador do Brasil, 
incentivavam a escravização de africanos e de 
índios.  

C) Grande parte da ação dos abolicionistas, no 
século XIX, caracterizava-se por atividades 
jornalísticas e panfletárias nos grandes centros 
urbanos, sobretudo no Rio de Janeiro. 

D) Quando a Lei Áurea aboliu a escravidão em 
1888, os escravos representavam menos de 10% 
da população do Brasil. Assim sendo, a Lei 
Áurea pode ser considerada o desfecho de um 
lento processo que conduziu à extinção da 
escravidão. 

E) Embora a escravidão tenha sido abolida em 1888 
pela Lei Áurea, o tráfico de escravos africanos 
havia sido declarado ilegal desde 1831.  

 
 
 
 
 

03 – Ao longo do século XVIII, a mineração tornou-se 
uma das principais atividades econômicas do Brasil 
Colônia. Sobre os desdobramentos dessa atividade 
na história do Brasil, assinale a alternativa 
incorreta.  
A) Com a mineração, pela primeira vez, no Brasil, a 

população de trabalhadores livres superou a 
população escrava. 

B) A mineração possibilitou a interiorização da 
colonização do Brasil, com a ocupação das 
regiões de Minas Gerais, de Goiás e de Mato 
Grosso.  

C) A riqueza extraída das minas incentivou a 
produção cultural na colônia: a música, as artes 
em geral e a arquitetura barroca desenvolveram-
se consideravelmente, como revelam as igrejas 
mineiras do século XVIII. 

D) A mineração promoveu a articulação econômica 
entre Minas Gerais e as regiões de pecuária do 
Sul do Brasil. 

E) Com o enriquecimento da região Centro-Sul do 
Brasil, a capital da colônia foi transferida de 
Salvador para o Rio de Janeiro em 1763.  
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04 – Ao longo do século XIX, os Estados Unidos da 
América viveram um grande crescimento 
populacional e uma expansão territorial. Tais fatos 
conduziram a uma “marcha para o Oeste”, 
imortalizada no cinema pelos filmes de “faroeste”. 
Sobre os Estados Unidos da América no século 
XIX, assinale a alternativa incorreta. 
A) As disputas entre o Norte, industrialista e 

protecionista, e o Sul, livre-cambista e escravista, 
desencadearam conflitos que conduziram à 
Guerra de Secessão.  

B) A distribuição de terra a estrangeiros, autorizada 
em 1862, acelerou a ocupação rumo ao Pacífico 
e a conquista de terras indígenas. 

C) Ao longo da segunda metade século XIX, os 
EUA viveram um grande crescimento 
econômico. Entre os ramos industriais que mais 
cresceram, destacam-se as indústrias têxtil, 
siderúrgica e metalúrgica. 

D) A incorporação do Texas conduziu a uma guerra 
contra o México. Após a guerra, os EUA 
anexaram Nevada, Califórnia, Utah, Arizona e 
Novo México.  

E) A vitória da União (estados do Norte) sobre os 
Estados Confederados (Sul) colocou fim aos 
conflitos raciais nos Estados Unidos e 
possibilitou a construção de uma “Democracia 
Racial” na América.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

05 – Ao longo dos séculos XV e XVI, um processo 
conhecido como expansão ultramarina conduziu à 
“era dos descobrimentos”, com a abertura de novos 
mercados, novas rotas comerciais e o descobrimento 
da América. Sobre a expansão ultramarina, assinale 
a alternativa correta. 
A) Ao chegar às Índias e descobrir a América, em 

1498, Cristóvão Colombo demonstrou o acerto 
das teorias que afirmavam a esfericidade da terra, 
pois, navegando em direção ao Ocidente, chegou 
ao Oriente.  

B) Em Portugal e na Espanha, havia um forte ideal 
missionário. Sendo assim, a preocupação com a 
expansão da fé e com o combate ao infiel foi um 
dos motivadores da expansão ibérica.  

C) A partir das navegações, as especiarias do 
Oriente percorriam um longo trajeto que cortava 
por terra o norte da África e era controlado, no 
século XV, por mercadores árabes e por 
comerciantes italianos, holandeses e portugueses 
até chegar ao mercado europeu. 

D) Ao se iniciarem as navegações, o Oceano 
Atlântico, antigo “Mar Tenebroso”, já era 
bastante conhecido pelos portugueses e pelos 
espanhóis. Tal fato possibilitou que as viagens 
fossem realizadas com segurança. 

E) A Escola de Sagres reformou os currículos das 
escolas fundamentais portuguesas, privilegiou o 
ensino da Geografia e da Cartografia e formou a 
primeira turma de pilotos náuticos em 1478, 
permitindo que os portugueses conquistassem o 
mar. 

 
06 – O período compreendido entre o final da Idade 

Média e o início da Época Moderna é marcado por 
transformações de caráter político, social, 
econômico e cultural. Com relação às 
transformações culturais, adquiriu grande destaque o 
Renascimento. Sobre o Renascimento, assinale a 
alternativa correta. 
A) Os artistas e os pensadores renascentistas 

passaram a exprimir, em suas obras, ideais, 
valores e uma visão de mundo antropocêntrica, 
isto é, o ser humano tornou-se o centro das 
indagações dos novos intelectuais.  

B) Entre os valores cultivados pelos renascentistas, 
destacam-se o teocentrismo, o geocentrismo, o 
coletivismo socialista e o misticismo. 

C) Embora repudiassem os valores culturais 
medievais, os artistas renascentistas deram 
continuidade à estética medieval que se volta 
para o sobrenatural. 

D) Entre os principais autores renascentistas, 
destacam-se Tomás de Aquino, Lourenço de 
Médice, Ignácio de Loiolla e o Barão de 
Montesquieau.  

E) Nos Países Baixos (atuais Holanda e Bélgica), o 
Renascimento foi inexpressivo e limitou-se à 
literatura.  
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07 – O período da história situado entre a queda do 
Império Romano (século V) e a tomada de 
Constantinopla pelos turcos (século XV) é 
conhecido como Idade Média. Sobre o Ocidente 
europeu, ao longo desse período, assinale a 
alternativa incorreta. 
A) O feudalismo, que predominou durante uma 

parte desse período, era um sistema 
fundamentalmente agrário, baseado em formas 
específicas de exploração da propriedade rural, 
chamada domínio ou senhorio.  

B) Para a Igreja medieval, o indivíduo tinha um 
destino espiritual, isto é, uma outra vida após a 
morte e, na sua curta passagem pela Terra, ele 
devia preocupar-se com a busca da salvação. 

C) O renascimento comercial, ocorrido após as 
Cruzadas, promoveu o crescimento urbano e o 
desenvolvimento da economia monetária. 

D) A expansão da cristandade, no século XI, não se 
limitou às cruzadas no Oriente. 
Concomitantemente às cruzadas no Oriente, os 
reinos cristãos da Península Ibérica começaram 
um movimento chamado “Reconquista”, para 
expulsar os muçulmanos daquela Península.  

E) No feudalismo, as relações entre senhores e 
servos eram chamadas de suserania e vassalagem 
e caracterizavam-se pela inexistência de direitos 
por parte dos camponeses. 

 
 
08 – A Revolução de 1930 é considerada um marco dos 

mais importantes da história do Brasil. Assinale a 
alternativa correta sobre esse acontecimento.  
A) A Revolução de 30 assinala a ascensão da 

burguesia cafeeira paulista na política nacional.  
B) A causa imediata da Revolução de 30 foram as 

manifestações indignadas da população brasileira 
contra a política de Washington Luís, para quem 
o problema social era apenas uma “questão de 
polícia”, isto é, que se resolveria com repressão 
policial. 

C) No aspecto político, a revolução de 30 pôs fim à 
chamada “política do café com leite”, por meio 
da qual representantes dos estados de São Paulo 
e de Minas Gerais se alternavam na presidência 
da República.  

D) A Revolução de 30 foi desencadeada para 
garantir a posse de Getúlio Vargas, cuja vitória 
na eleição para a presidência da República estava 
sendo contestada pela oligarquia agrária de São 
Paulo e de Minas Gerais.  

E) O assassinato do jornalista Líbero Badaró, da 
Paraíba, um crítico implacável da oligarquia que 
controlava a República Velha, provocou 
profunda indignação e contribuiu para o 
desencadeamento da Revolução de 1930. 

 
 
 

09 – Um fato marcante da política externa do governo do 
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva é a participação 
do exército brasileiro nas forças de paz enviadas ao 
Haiti pelas Nações Unidas. O objetivo do envio das 
tropas brasileiras é estabilizar a situação daquele 
país, cuja história está marcada pela pobreza, pela 
corrupção e por uma crônica instabilidade política 
(ditaduras, golpes de estado, guerras civis etc). 
Assinale a alternativa correta a respeito da história 
do Haiti. 
A) A República do Haiti foi colonizada pela 

Espanha e é atualmente povoada por uma 
população de origem predominantemente 
africana. Conquistou sua independência em 
1895, quando os Estados Unidos promoveram 
uma guerra contra a Espanha para estender sua 
área de influência nas Antilhas. 

B) Situado em uma ilha do litoral africano, o Haiti 
foi colonizado pelos franceses e funcionou como 
importante base operacional do tráfico de 
escravos para as colônias européias da América. 
Conquistou sua independência em 1962, depois 
de uma longa guerra de libertação nacional. 

C) Colonizado pela França, o Haiti era, até o final 
do século XVIII, uma das mais florescentes 
colônias européias do Novo Mundo. Conquistou 
sua independência graças a uma rebelião dos 
escravos africanos contra seus senhores europeus 
entre o final do século XVIII e o início do século 
XIX.  

D) A independência do Haiti foi concedida pela 
França em 1789, com base nos artigos 87 e 88 da 
Declaração Universal dos Direitos do Homem e 
do Cidadão. 

E) A independência do Haiti teve como causa 
imediata a Guerra dos Sete Anos (1756-1763), 
promovida pela Inglaterra para enfraquecer o 
poder colonial da França na América. 
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10 – “Os primeiros povoados que surgiram, na área que 
hoje é o estado do Paraná, foram fundados por 
espanhóis, Ciudad Real del Guayra em 1557 e Villa 
Rica Del Espiritu Santu em 1576” (BONINI, A. et 
al. História: ensino médio. Curitiba: Seed, 2006). 
Sobre a colonização espanhola da área onde hoje 
está localizada parte do estado do Paraná, assinale a 
alternativa correta. 
A) A presença dos espanhóis na região limitou-se a 

Ciudad Real del Guayra e Villa Rica Del 
Espiritu Santu. Em razão disso, já na última 
década do século XVI, os portugueses ocupavam 
o território paranaense. 

B) Os espanhóis avançaram sobre o território 
paranaense em razão da União Ibérica, que 
unificou as Coroas de Portugal e de Espanha 
entre 1580 e 1640. 

C) A presença espanhola nessa região foi resultado 
do Tratado de Santo Idelfonso (1777), assinado 
entre Portugal e Espanha, que estabeleceu as 
fronteiras entre os dois países na América.  

D) Ao atacar as missões dos jesuítas, os 
bandeirantes provocaram uma reação da Coroa 
da Espanha, que decidiu fundar Ciudad Real del 
Guayra e Villa Rica Del Espiritu Santu. 

E) Com a destruição da maioria dos povoados 
espanhóis e das reduções jesuítas pelos 
bandeirantes, os principais focos de povoamento 
espanhol foram abandonados tanto pelos 
portugueses quanto pelos espanhóis no decorrer 
do século XVII. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 – Assinale a alternativa correta sobre a história do 
Brasil Imperial. 
A) A Constituição de 1824 instituiu o regime 

monárquico-constitucional e o princípio da 
divisão de poder. Foram estabelecidos três 
poderes: o legislativo, o executivo e o 
moderador. 

B) A Revolução Praieira (1842) expressou o 
descontentamento dos liberais mineiros em 
relação aos rumos tomados pelo Império com o 
chamado “golpe da maioridade”, arquitetado 
pelos conservadores. A denominação “praieira” 
derivava do logradouro (a rua da Praia) onde se 
localizava o jornal “O liberal”, porta-voz dos 
revolucionários. 

C) Os republicanos foram proscritos da vida política 
do país pelo Ato Adicional de 1834. Apesar da 
proibição, em 1870, um grupo de profissionais 
liberais fundou um partido republicano em São 
Paulo, que funcionou na clandestinidade até a 
proclamação da República. 

D) A chamada “Lei do Ventre Livre” (1871) 
declarou livre todo filho de mulher escrava 
nascido a partir de sua promulgação. Além disso, 
continha outras disposições tendentes a abolir 
gradualmente a escravidão, entre as quais a 
facilitação dos processos de alforria dos escravos 
nascidos antes da Lei. 

E) O legislativo imperial era bicameral, isto é, 
composto de duas câmaras: a Câmara dos 
Deputados e o Conselho de Estado. Os mandatos 
dos deputados eram temporários e os dos 
conselheiros de Estado eram vitalícios. 
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12 – Assinale a alternativa incorreta sobre a Revolução 
Industrial. 
A) A Revolução Industrial não foi marcada pela 

ocorrência de um único grande acontecimento, 
mas por uma série de transformações 
tecnológicas desencadeadas principalmente na 
Inglaterra a partir do século XVIII.  

B) Embora graduais e de irradiação relativamente 
lenta, as inovações tecnológicas que começaram 
no setor têxtil da Inglaterra a partir do século 
XVIII tiveram impacto tão grande na história 
humana que acabaram recebendo a denominação 
de Revolução Industrial. 

C) Uma das mais importantes invenções mecânicas 
que impulsionaram a Revolução Industrial foi a 
mule (mula, em português), um tear mecânico 
inventado por Cartwright em 1750. Recebeu essa 
denominação porque usava mulas como força 
motriz, pois, até então, James Watt ainda não 
havia aperfeiçoado o motor a vapor a ponto de 
torná-lo utilizável na indústria têxtil.  

D) O advento da maquinaria moderna fez emergir 
novos atores sociais, como a burguesia industrial 
e o proletariado, classes que polarizaram grande 
parte dos conflitos político-sociais das 
sociedades industriais no século XIX. 

E) A mecanização aumentou a produtividade e 
reduziu os preços dos produtos industriais, 
tornando-os acessíveis a contingentes cada vez 
maiores da população dos países 
industrializados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 – Assinale a alternativa correta sobre as revoluções 
inglesas do século XVII.  
A) O movimento ludita, que também ficou 

conhecido como o movimento dos quebradores 
de máquinas, deu caráter popular à Revolução 
Inglesa de 1648/49, expressando a revolta dos 
artesãos contra o desemprego provocado pela 
mecanização da indústria capitalista. 

B) A Revolução de 1688-1689 recebeu o adjetivo de 
“Gloriosa” em função da grande participação de 
camponeses, artesãos e pequenos comerciantes. 

C) A despeito da ocorrência de duas grandes 
revoluções no século XVII, a Inglaterra nunca 
abandonou a forma monárquica de governo.  

D) A Revolução de 1688-1689 aboliu a monarquia e 
instituiu o Protetorado de Oliver Cromwell. 

E) A Revolução de 1688-1689 é considerada um 
marco importante no processo de formação da 
Monarquia Constitucional da Inglaterra.  
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14 – Assinale a alternativa incorreta sobre a história de 
Roma no período compreendido entre os anos de 
133 a 27 a.C. 
A) Roma enfrentou momentos de grande 

instabilidade política e social com a eclosão de 
revoltas populares, de sedições de povos aliados, 
de golpes de Estado e de guerras civis de grandes 
proporções. 

B) Um dos episódios desse período foi a tentativa 
dos irmãos Graco de realizar uma reforma 
agrária, o que encontrou forte resistência dos 
patrícios, mergulhando a sociedade romana em 
uma sangrenta guerra civil.  

C) Após as derrotas dos irmãos Graco, os patrícios 
não conseguiram estabilizar a situação política da 
República, abrindo caminho para a interferência 
dos generais e do exército na política romana.  

D) Mário, general de origem plebéia que ganhou 
prestígio na conquista da Numídia (106 a.C.), 
disputou o poder com Sila, general de origem 
patrícia que adquirira projeção política ao 
reprimir a revolta dos povos aliados do centro da 
península Itálica (91-88 a.C.).  

E) As constantes guerras civis travadas no período 
colocaram em xeque a legitimidade do regime 
republicano, abrindo caminho para a ascensão de 
Constantino, um general de prestígio que pôs fim 
ao regime republicano e instituiu o Império no 
início da era cristã. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 – O estado do Paraná foi diretamente afetado pela 
Revolução Federalista, deflagrada logo no início do 
regime republicano (1893-1895). Assinale a 
alternativa incorreta sobre esse acontecimento e 
sobre seu desenrolar no estado do Paraná. 
A) A Revolução Federalista, iniciada como um 

conflito entre facções políticas do Rio Grande do 
Sul pelo controle do governo estadual, acabou-se 
transformando em um conflito nacional quando o 
Presidente da República, Floriano Peixoto, 
apoiou uma das facções em luta. 

B) Um dos fatores que também contribuiu para dar 
caráter nacional ao conflito foi a tentativa dos 
líderes federalistas gaúchos de se juntarem à 
nova Revolta da Armada, iniciada em 1893, no 
Rio de Janeiro, pelos Almirantes Custódio de 
Mello e Saldanha da Gama. 

C) O conflito foi um dos mais sangrentos da história 
republicana, sendo marcado, inclusive, no 
território paranaense, por combates de grande 
ferocidade e por atos de atrocidade cometidos 
por ambas as partes em conflito.  

D) As tropas federalistas, que pretendiam alcançar 
São Paulo e Rio de Janeiro, enfrentaram grande 
resistência das tropas legalistas na cidade da 
Lapa, no Paraná. Esse episódio militar da 
Revolução Federalista ficou conhecido como o 
“Cerco da Lapa”.  

E) Curitiba, a capital do estado do Paraná, não 
chegou a ser afetada pelo conflito.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


