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N.o  DE ORDEM:  N.o  DE INSCRIÇÃO:  

NOME DO CANDIDATO:  
 

IIINNNSSSTTTRRRUUUÇÇÇÕÕÕEEESSS   PPPAAARRRAAA   AAA   RRREEEAAALLLIIIZZZAAAÇÇÇÃÃÃOOO   DDDAAA   PPPRRROOOVVVAAA   
1. Confira os campos N.o  DE ORDEM, N.o  DE INSCRIÇÃO e NOME, conforme o que consta na etiqueta fixada em sua 

carteira. 
2. Confira se o número do gabarito deste caderno corresponde ao constante na etiqueta fixada em sua carteira. Se houver 

divergência, avise, imediatamente, o fiscal. 
3. É proibido folhear o Caderno de Provas antes do sinal, às 9 horas. 
4. Após o sinal, confira se este caderno contém 20 questões objetivas e/ou qualquer tipo de defeito. Qualquer problema, 

avise, imediatamente, o fiscal. 
5. O tempo mínimo de permanência na sala é de 2 horas após o início da resolução da prova. 
6. No tempo destinado a esta prova (4 horas), está incluído o de preenchimento da Folha de Respostas. 
7. Transcreva as respostas deste caderno para a Folha de Respostas. A resposta correta será a soma 

dos números associados às proposições verdadeiras. Para cada questão, preencha sempre dois 
alvéolos: um na coluna das dezenas e um na coluna das unidades, conforme exemplo ao lado: 
questão 13, resposta 09 (soma das proposições 01 e 08). 

8. Se desejar, transcreva as respostas deste caderno no Rascunho para Anotação das Respostas 
constante nesta prova e destaque-o, para retirá-lo hoje, nesta sala, no horário das 13h15min às 
13h30min, mediante apresentação do documento de identificação do candidato. Após esse período, 
não haverá devolução. 

9. Ao término da prova, levante o braço e aguarde atendimento. Entregue ao fiscal este caderno, a 
Folha de Respostas e o Rascunho para Anotação das Respostas. 
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HISTÓRIA 
 
 
 

Questão 01 
 

O texto seguinte trata da questão do abastecimento da 
região das minas de ouro da América Portuguesa, no 
século XVIII. Leia-o e assinale a(s) alternativa(s) 
correta(s). “Sendo a terra que dá ouro esterilíssima de 
tudo o que se há mister para a vida humana, e não menos 
estéril a maior parte dos caminhos das minas, não se pode 
crer o que padeceram ao princípio os mineiros por falta 
de mantimentos, achando-se não poucos mortos com uma 
espiga de milho na mão, sem ter outro sustento.” 
(ANTONIL. Cultura e Opulência do Brasil. Belo 
Horizonte: Itatiaia-Edusp, 1982, p. 169-171. In: 
TEIXEIRA, Francisco M.P.. Brasil, história e sociedade. 
São Paulo: Ática, 2000, p.93).  
01) A situação de fome descrita por Antonil persistiu e 

predominou por todo o século XVIII, em razão do 
grande crescimento demográfico da região 
mineradora. 

02) Após os anos iniciais, o crescimento das atividades 
que gravitavam em torno da mineração constituiu na 
região um próspero mercado de consumo, em grande 
parte abastecido por tropas de mulas. 

04) A atividade mineradora, com o crescimento 
populacional das Minas Gerais, promoveu o 
desenvolvimento, no Brasil, de atividades 
econômicas que se voltavam prioritariamente para o 
mercado interno. 

08) Em razão das características próprias da mineração e 
das dificuldades de abastecimento, o número de 
escravos utilizados como mão de obra diminuiu 
consideravelmente na primeira metade do século 
XVIII. 

16) Para impedir a expansão da produção de tecidos e da 
metalurgia, que cresceu acompanhando o 
desenvolvimento da mineração mineira, na primeira 
metade do século XVIII, a rainha de Portugal, D. 
Maria I, determinou, em 1723, o fechamento das 
manufaturas existentes em todo o território brasileiro.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questão 02 
 

Leia o texto e assinale a(s) alternativa(s) correta(s). 
“Ainda na época imperial, a Província do Paraná 
interessava-se em ligar o litoral e a capital com esses 
novos núcleos populacionais do Norte Pioneiro. Rodovias 
e ferrovias foram planejadas, mas por motivos 
econômicos não passaram das intenções. Enquanto isso, 
no Estado de São Paulo, os trilhos da Estrada de Ferro 
Sorocabana avançavam por etapas em direção a 
Ourinhos, localizada na margem direita do 
Paranapanema”. (WACHOWICZ, Ruy C.. História do 
Paraná. Curitiba: Editora Gráfica Vicentina, 1995, p.249.) 
01) A margem direita do Rio Paranapanema, a que se 

refere o texto, faz parte do território paranaense. 
02) Os núcleos populacionais a que se refere o texto 

tornaram-se as cidades Foz do Iguaçu e Maringá.  
04) A ausência de estradas que ligassem a região norte do 

Estado do Paraná a Curitiba conduziu a um 
isolamento da região.   

08) A construção da Estrada de Ferro Sorocabana 
significou o coroamento dos esforços do governo 
paulista para anexar ao Estado de São Paulo parte dos 
territórios norte-paranaenses.  

16) A situação descrita no texto permite-nos afirmar que 
a Estrada de Ferro Sorocabana constituiu, naquele 
momento, um dos principais meios de escoamento da 
produção agrícola norte-paranaense. 

 

 
 
 
 

Questão 03 
 

Sobre a expansão de Roma, na Antiguidade, assinale a(s) 
alternativa(s) correta(s). 
01) As guerras de conquistas travadas com os objetivos 

de expandir o território e de adquirir escravos 
permitiram a Roma atingir um grau de riqueza e 
poder que não havia sido atingido por outra 
civilização. 

02) Durante a República, Roma conquistou territórios na 
Península Itálica com os objetivos de conseguir 
alimentos e de neutralizar as ameaças de outros 
povos da região. 

04) A vitória de Roma sobre Cartago, nas Guerras 
Púnicas, ampliou a influência romana no 
Mediterrâneo. 

08) O Império Romano se dissolveu no século VIII, com 
a invasão dos árabes, liderados por Maomé. 

16) O código de leis romano foi importante legado 
deixado pelo Império Romano às populações das 
regiões conquistadas. 
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Questão 04 
 

Após o longo reinado de D.Pedro II, em 1889, o período 
imperial chegou ao fim com a proclamação da República. 
Assinale a(s) alternativa(s) que se relacionam 
corretamente com o fim da Monarquia brasileira. 
01) Entre 1870 e 1875, com a chamada “questão 

religiosa”, o Império sofreu o desgaste do processo e 
com a condenação de figuras do clero católico. 

02) A Revolução Praieira, de 1848, marcou o início de 
uma série de revoltas populares no Brasil que 
culminaram com a deposição do Imperador D. Pedro 
II. 

04) No início da década de 1870, começou a circular no 
Rio de Janeiro o jornal A República, que criticava a 
Monarquia e defendia a implantação de uma forma 
de governo republicano no Brasil.  

08) O movimento pela abolição, que culminou com o fim 
da escravidão no Brasil, em 1888, insere-se no 
contexto de conflitos que contribuíram para o 
desgaste da Monarquia brasileira. 

16) Na década de 1880, as campanhas republicanas e 
abolicionistas tornaram-se um único e coeso 
movimento, pois seus participantes não apresentavam 
divergências entre si. Ou seja, todo abolicionista era 
republicano e todo republicano era antiescravista.  

 

 
 
 
 

Questão 05 
 

Sobre a produção econômica e as relações sociais que 
existiram na Europa Ocidental, durante o Feudalismo, 
assinale a(s) alternativa(s) correta(s). 
01) A relação de trabalho predominante na sociedade 

feudal, era a servidão, relação que mantinha os 
trabalhadores presos à terra e subordinados a uma 
série de obrigações em impostos e serviços. 

02) No Feudalismo, apesar de o nível técnico ser 
superior, o tempo dedicado ao trabalho produtivo era 
igual ao do capitalismo.  

04) Durante o Feudalismo havia dias em que os 
camponeses se dedicavam aos eventos religiosos.  

08) A produção feudal era predominantemente mercantil 
e voltava-se, primordialmente, para o 
autoabastecimento.  

16) As relações de ajuda mútua, chamadas de suserania e 
vassalagem, estabeleciam os princípios básicos que 
norteavam as relações entre senhores feudais e os  
servos da gleba. 

 

 
 
 
 
 

Questão 06 
 

Após o fim da Segunda Guerra Mundial (1939-1945), as 
nações do mundo agruparam-se em dois polos 
ideologicamente antagônicos: um liderado pelos Estados 
Unidos, capitalista; e o outro, socialista, liderado pela 
União Soviética. Ambas as potências criaram e usaram 
estratégias para somar aliados e evitar o avanço do 
oponente num conflito cujo campo de batalha era a 
espionagem, o armamentismo e o crescimento das 
respectivas áreas de influência. A esse respeito, assinale 
a(s) alternativa(s) correta(s). 
01) Os Estados Unidos lançaram o Plano Marshall para 

ajudar a recuperação das economias europeias, 
japonesa e latino-americanas, devastadas pela guerra 
e, assim, evitar o avanço soviético. 

02) A Central Intelligence Agency (CIA) foi criada com 
o objetivo de combater o comunismo, tanto dentro 
como fora das fronteiras dos Estados Unidos. 

04) O Kominform, criado pela União Soviética, era o 
órgão encarregado de coordenar os partidos 
comunistas europeus. 

08) A Guerra Fria chegou ao fim com o auge da crise dos 
mísseis em Cuba. 

16) Com a assinatura do Pacto de Varsóvia, a OTAN 
(Organização do Tratado do Atlântico Norte) e os 
países pró-soviéticos iniciaram a busca de uma 
solução pacífica para a Guerra Fria. 
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Questão 07 
 

O Renascimento foi um movimento artístico, cultural e 
científico, que ocorreu na Europa, no final da Idade 
Média e no início dos Tempos Modernos. Sobre esse 
movimento, assinale a(s) alternativa(s) correta(s). 
01) No Renascimento, reafirmaram-se as crenças, a 

estética e o conhecimento empírico medievais.  
02) A ciência e a técnica renascentistas permitiram a 

construção de navios e instrumentos mais eficientes 
para as navegações marítimas. 

04) Pode-se afirmar que o Renascimento se vincula ao 
desenvolvimento das atividades econômicas 
mercantis e originou-se nas cidades italianas.  

08) Em razão do pequeno desenvolvimento mercantil dos 
Países Baixos, o Renascimento, especialmente o 
Humanismo, não teve nenhuma expressão na 
Holanda, nos séculos XV e XVI.  

16) Em Portugal, o Renascimento manifestou-se 
principalmente na literatura. A exaltação dos feitos 
náuticos dos portugueses foi um tema recorrente nos 
versos dos poetas. 

 

 
 
 
Questão 08 

 

Com a independência, as antigas colônias espanholas da 
América se tornaram área de influência da Inglaterra e 
dos Estados Unidos. Nesse contexto, ao longo do século 
XX, surgiram movimentos nacionalistas e de esquerda 
em vários países latino-americanos, que reivindicavam 
mudanças. A esse respeito, assinale a(s) alternativa(s) 
correta(s). 
01) No início do século XX, produziu-se a Revolução 

Mexicana, liderada pelo subcomandante Marcos, 
cujo principal objetivo era a reforma agrária no 
Estado de Puebla. 

02) No Chile, na década de 1970, Salvador Allende, 
representando uma coligação de partidos de 
esquerda, é eleito presidente, mas é retirado do poder, 
em 1973, por um golpe militar apoiado pelos Estados 
Unidos da América.  

04) Visando a garantir seu controle sobre o Canal do 
Panamá, os Estados Unidos articularam uma 
fracassada invasão à baia dos Porcos, no Panamá, em 
2008. 

08) Na América Central, El Salvador, Guatemala e 
Nicarágua atravessaram períodos de guerra civil ao 
longo das décadas de 1970 e 1980, quando se 
enfrentaram grupos de direita e as guerrilhas de 
esquerda. 

16) O Sandinismo foi um movimento armado de 
esquerda que surgiu na Nicarágua para lutar contra da 
ditadura de Somoza, aliado dos Estados Unidos. 

 

 

Questão 09 
 

Durante a Época Moderna, ocorreu na Europa uma 
centralização do poder político, dando origem aos 
chamados Estados Nacionais. A esse respeito, assinale 
a(s) alternativa(s) correta(s).  
01) Pode-se afirmar que o Absolutismo Monárquico foi 

consequência do processo de centralização e 
concentração do poder político em torno dos reis. 

02) Na medida em que a centralização política avançou, 
ocorreu um enfraquecimento da autonomia dos 
poderes locais da nobreza e das cidades. 

04) A teoria da origem divina do poder dos reis foi 
utilizada por Nicolau Maquiavel para justificar a 
precoce centralização do poder político na Itália, na 
segunda metade do século XVI.  

08) Com o surgimento dos Estados Nacionais, ocorreu 
um fortalecimento de mecanismos de controle social, 
tais como a Justiça e o poder de polícia. 

16) A Revolução Francesa, que ocorreu no final do 
século XVIII, colocou fim ao Absolutismo e 
estabeleceu a igualdade jurídica na França. 

 

 
 
 
 

Questão 10 
 

Sobre o período da história do Brasil conhecido como 
“República Velha”, assinale a(s) alternativa(s) correta(s). 
01) Em oposição ao centralismo da Monarquia, a 

República Velha, com sua forma federativa, concedia 
maior autonomia aos estados. 

02) Durante a República Velha, as oligarquias se 
organizaram em torno de partidos políticos estaduais. 

04) O revezamento na presidência, com a chamada 
política do café-com-leite, selou a hegemonia das 
oligarquias paulista e gaúcha. 

08) Ocorreram poucas tentativas de formação de partidos 
nacionais. Uma das poucas e duradouras exceções foi 
o Partido Comunista do Brasil. 

16) Apesar de o Brasil ainda ser um país agrário, o 
número de fábricas cresceu principalmente no Estado 
de São Paulo.  
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Questão 11 
 

Os escravos se constituíram na principal mão de obra 
utilizada pelos europeus na ocupação dos territórios 
americanos. A esse respeito, assinale a(s) alternativa(s) 
correta(s). 
01) Ao contrário do Brasil, nas colônias da Espanha, não 

ocorreu escravidão de africanos, pois, naquelas 
regiões, havia uma clara preferência pela escravidão 
do indígena. 

02) Diferentemente do ocorrido na região litorânea do 
Nordeste, o trabalho escravo não foi utilizado no 
Brasil meridional e, em especial, no Paraná. 

04) O predomínio da escravidão africana na América 
decorreu da indolência do imigrante português que 
veio para o Brasil ao longo da Época Moderna. 

08) Ao contrário do que ocorreu em relação ao indígena, 
nem o Estado e nem a Igreja condenaram a 
escravidão dos africanos na América Portuguesa. 

16) De início, a mão de obra escrava utilizada pelos 
portugueses, na colonização do Nordeste do Brasil, 
foi a do índio, gradativamente substituída pela do 
escravo africano.  

 

 
 
 
 

Questão 12 
 

Ao longo do Segundo Reinado brasileiro, ocorreram 
importantes mudanças no âmbito das atividades 
produtivas. A esse respeito, assinale a(s) alternativa(s) 
correta(s). 
01) Consolidou-se o deslocamento do eixo econômico 

das regiões de pecuária do nordeste para o norte. 
02) No âmbito das atividades agrícolas, ocorreu a 

estagnação das lavouras tradicionais de algodão e de 
fumo. 

04) O avanço da lavoura do café no período deu-se em 
duas direções: até aproximadamente a década de 
1870, o vale do Ribeira foi a grande região produtora; 
nas últimas décadas do século XX, os cafezais 
passaram a se expandir pelo nordeste paulista e norte 
do Paraná. 

08) No início do Segundo Reinado, a borracha, produzida 
a partir do látex da Amazônia, tornou-se o principal 
item da pauta de exportações do Brasil. 

16) No decorrer do período, ampliou-se gradativamente a 
utilização do trabalhador livre, sobretudo, imigrante, 
nas lavouras, em detrimento dos escravos africanos.  

 

 
 
 
 
 
 

Questão 13 
 

Sobre a história contemporânea da China, assinale a(s) 
alternativa(s) correta(s). 
01) Os conflitos entre comunistas, liderados por Mao Tsé 

Tung e os nacionalistas, comandados por Chiang 
Kai-Shek, conduziram, após a Segunda Guerra 
Mundial, ao surgimento de duas “Chinas”: a 
continental, comunista; e a insular, na ilha de 
Formosa (Taiwan), capitalista.   

02) As reformas econômicas adotadas após a morte de 
Mao Tsé-tung, nos anos setenta do século passado, 
restauraram a democracia na China. 

04) Aliados a outros fatores, a revolução cultural chinesa, 
nos anos sessenta do século passado, colocou a China 
no caminho do capitalismo. 

08) A neutralidade da China, durante a Segunda Guerra 
Mundial, preservou a infraestrutura produtiva do país 
e possibilitou o seu grande desenvolvimento 
econômico em nossos dias.  

16) A falta de qualificação dos trabalhadores e a aversão 
à economia de mercado explicam a péssima 
qualidade de todos os produtos chineses disponíveis 
no mercado brasileiro.  
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Questão 14 
 

A respeito das transformações geopolíticas que 
ocorreram nos países do Leste europeu e da antiga União 
Soviética, após o fim da Guerra Fria, assinale a(s) 
alternativa(s) correta(s). 
01) Com o fim da União das Repúblicas Socialistas 

Soviéticas, o Paquistão surgiu como país 
independente e garantiu à maioria muçulmana plena 
liberdade de culto. 

02) A desintegração da antiga Iugoslávia deveu-se à luta 
pelo controle das riquezas do país, concentradas na 
Eslovênia e, em menor medida, na Croácia. Por essa 
razão, rebeldes bósnios e sérvios invadiram o Norte, 
provocando a mais sangrenta guerra da história 
europeia contemporânea. 

04) A Tchecoslováquia se desmembrou em dois países: a 
República Tcheca e a República da Eslováquia. 

08) Na Federação Russa de Estados Independentes, a 
Chechênia, situada na região do Cáucaso, é palco de 
um intenso conflito pela sua independência. 

16) Entre os novos países que surgiram no Leste europeu, 
estão Luxemburgo, Albânia e Creta.  

 

 
 
 
 
Questão 15 

 

Sobre a cultura e o saber ao longo de toda Idade Média, 
assinale a(s) alternativa(s) correta(s). 
01) A compilação do Direito Romano efetuado na Alta 

Idade Média por Justiniano serviu de base a futuros 
códigos civis. 

02) O domínio muçulmano, por um longo período, da 
Península Ibérica, não influenciou a cultura daquela 
região da Europa. 

04) Denomina-se Renascimento Carolíngio a 
efervescência cultural durante o governo de Carlos 
Magno, que possibilitou a preservação de diversas 
obras da Antiguidade greco-romana. 

08) A partir do século XI, na Europa Ocidental, a Igreja 
deixou de ser o centro irradiador da cultura. A vida 
passou a ser urbana e o papel que, até então, cabia à 
Igreja, passou a ser exercido exclusivamente pelas 
cidades e seus novos valores. 

16) Até o final do século XV, o latim foi a única língua 
culta da sociedade europeia ocidental. A partir do 
século XVI, os idiomas nacionais começaram a se 
desenvolver, passando a ser utilizados também na 
forma escrita. 

 

 
 
 
 
 

Questão 16 
 

Após a independência, houve uma grande expansão 
territorial dos Estados Unidos e um aumento da 
influência desse país no continente americano. A esse 
respeito, assinale a(s) alternativa(s) correta(s). 
01) A chamada Doutrina Monroe definia a política 

externa dos Estados Unidos para o continente 
americano, procurando limitar a intervenção europeia 
nesse continente. 

02) Em sua expansão para o norte, os Estados Unidos 
compraram o território do Canadá, em 1890. 

04) O crescimento econômico e demográfico norte-
americano, no século XIX, estimulou a ocupação do 
território e a construção de ferrovias, ligando o país 
de leste a oeste. 

08) Cuba, a última colônia espanhola na América, 
conseguiu sua independência com apoio norte-
americano e tornou-se área de influência dos Estados 
Unidos até a Revolução liderada por Fidel Castro, em 
1959. 

16) No começo do século XX, a Doutrina Monroe foi 
reformulada pelo Presidente J. F. Kennedy e passou a 
ser chamada de Política da Boa Vizinhança. 

 

 
 
 
 

Questão 17 
 

Ao longo dos séculos XVI e XVII, os europeus 
realizaram expedições e iniciaram a ocupação de regiões 
do atual Estado do Paraná. A esse respeito, assinale a(s) 
alternativa(s) correta(s).  
01) As terras da região central do Estado do Paraná, os 

Campos Gerais, foram ocupadas no século XVI pelos 
tropeiros que conduziam os animais para as regiões 
de mineração no Centro-Oeste.  

02) Na segunda metade do século XVI, jesuítas, 
subordinados ao padroado português, estiveram no 
atual território paranaense com o objetivo de 
catequizar os índios carijós.  

04) Na segunda metade do século XVI, o governador do 
Paraguai, subordinado ao rei da Espanha, determinou 
que fossem fundadas vilas na região do Guairá. 

08) As fronteiras da Província do Guairá, pertencente à 
Espanha naquele período, correspondem à totalidade 
dos territórios que, em nossos dias, constituem o 
Estado do Paraná. 

16) A fundação de Missões ou Reduções jesuíticas, na 
região compreendida entre os rios Paraná, 
Paranapanema, Tigabi e Iguaçu, foi motivada pela 
tentativa de escravizar os índios que habitavam a 
região. 
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Questão 18 
 

Sobre o processo de urbanização das diversas regiões que 
compõem o atual Estado do Paraná, assinale a(s) 
alternativa(s) correta(s). 
01) As primeiras vilas fundadas, no século XVI, 

encontravam-se no extremo oeste do atual estado, e 
visaram a marcar a presença portuguesa nos limites 
do Tratado de Tordesilhas. 

02) O início da efetiva ocupação das terras que 
pertenciam a Portugal deu-se a partir do povoamento 
do litoral, no século XVII, ganhando importância a 
fundação de Paranaguá.  

04) No século XVIII, articulou-se uma importante área 
econômica na região dos Campos Gerais, a pecuária, 
caracterizada pelo tropeirismo. Ao longo do percurso 
dessa atividade, originaram-se as cidades de Castro, 
Lapa e Ponta Grossa. 

08) Desde o início da colonização, a erva-mate foi o mais 
importante produto de exportação paranaense, sendo 
responsável por alavancar o processo de urbanização 
dos campos de Guarapuava. 

16) O avanço do cultivo do café, na primeira metade do 
século XX, foi responsável pelo surgimento de várias 
cidades no chamado Norte Pioneiro. 

 

 
 
 
 
Questão 19 

 

Sobre a produção cultural brasileira entre os anos de 1930 
a 1960, assinale a(s) alternativa(s) correta(s). 
01) Entre os mais expressivos ensaios historiográficos 

publicados no período, podem ser citados Casa 
Grande e Senzala, de Gilberto Freire e Formação do 
Brasil Contemporâneo, escrito por Caio Prado 
Junior.  

02) Na década de 1930, a música clássica teve em Heitor 
Villa-Lobos uma grande expressão, que produziu, 
entre outras composições, as Bachianas brasileiras.  

04) Entre os anos 50 e 60 do século passado, a música 
popular encontrou na Bossa Nova uma de suas 
principais expressões, com destaque para as 
composições de Tom Jobim e de Vinicius de Moraes, 
entre outros. 

08) A partir dos anos 60 do século XX, a televisão 
tornou-se, gradativamente, o principal meio de 
comunicação de massa, relegando ao rádio um papel 
secundário.  

16) Durante um curto período democrático, na década de 
1950, predominaram no cenário cultural as músicas 
de protesto compostas, entre outros, por João 
Gilberto e Roberto Carlos. 

 

 
 

Questão 20 
 

Sobre os movimentos populacionais no território que 
compõe o atual Estado do Paraná, assinale a(s) 
alternativa(s) correta(s). 
01) No Período Imperial, apenas um pequeno número de 

imigrantes europeus se estabeleceu nos Campos 
Gerais, em razão da hostilidade dos índios que 
habitavam a região. 

02) A exploração da erva-mate no extremo-oeste do 
Paraná, nas primeiras décadas do século XX, atraiu 
para a região uma mão de obra indígena guarani 
vinda do Paraguai. 

04) Os imigrantes estabelecidos no Estado do Paraná 
chegaram, tanto diretamente do exterior como vindos 
de outros estados brasileiros.  

08) A imigração japonesa não foi significativa no Estado 
do Paraná, quando comparada à estabelecida em 
Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. 

16) A ocupação do norte do Paraná está em grande parte 
vinculada à expansão do cultivo do café, sendo 
responsável por um processo migratório para a 
região, no qual se destacou a presença de paulistas, 
mineiros e nordestinos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


