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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, que constam 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 Questões antes do sinal, 
às 14 horas. 

4. Após o sinal, confira se este caderno contém 40 questões 
objetivas e/ou qualquer tipo de defeito. Qualquer problema, 
avise, imediatamente, o fiscal. 

5. Durante a realização da prova, é proibido o uso de 
dicionário, de calculadora eletrônica, bem como a consulta a 
qualquer material adicional. Também é proibido o uso de 
boné, de relógio, de celulares, de bips, de aparelhos de 
surdez, de MP3 player ou de aparelhos similares. 

6. A comunicação ou o trânsito de qualquer material entre os 
candidatos é proibido. A comunicação, se necessária, 
somente poderá ser estabelecida por intermédio dos fiscais. 

7. O tempo mínimo de permanência na sala é de duas horas e 
meia, após o início da prova. 

8. No tempo destinado a esta prova (5 horas), está incluído o de 
preenchimento da Folha de Respostas. 

 

9.  Transcreva as respostas deste caderno 
para a Folha de Respostas. A resposta 
será a soma dos números associados 
às alternativas corretas. Para cada 
questão, preencha sempre dois 
alvéolos: um na coluna das dezenas e 
um na coluna das unidades, conforme 
o exemplo ao lado: questão 13, 
resposta 09 (soma das proposições 01 
e 08). 

10. Se desejar, transcreva as respostas deste caderno no 
Rascunho para Anotação das Respostas constante abaixo e 
destaque-o, para recebê-lo hoje, ao término da prova, no 
horário das 19h15min às 19h30min, mediante apresentação 
do documento de identificação. Após esse período, não 
haverá devolução, ou seja, o Caderno de Questões não será 
devolvido. 

11. Ao término da prova, levante o braço e aguarde 
atendimento. Entregue ao fiscal este caderno, a Folha de 
Respostas, o Rascunho para Anotação das Respostas e o 
Caderno Versão Definitiva da Redação. 

12. A desobediência a qualquer uma das determinações dos 
fiscais poderá implicar a anulação da sua prova. 

13. São de responsabilidade única do participante a leitura e a 
conferência de todas as informações contidas no Caderno 
de Questões e na Folha de Respostas. 

Corte na linha pontilhada. ........................................................................................................... 
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HISTÓRIA 
 
 

Questão 31/36 
 

Assinale a(s) alternativa(s) correta(s) sobre os aspectos 
políticos, sociais e religiosos da Europa Ocidental no 
contexto do final do Império Romano e início da Idade 
Média. 
01) Uma das estratégias dos imperadores para atenuar a 

crise que se abatia sobre o Império Romano foi 
estabelecer laços políticos com diferentes povos 
“bárbaros” situados nas fronteiras dos domínios 
romanos. 

02) Com a desagregação da unidade política do Império 
foram criados diversos reinos independentes. 

04) O não reconhecimento do cristianismo como religião 
oficial foi um dos fatores determinantes para o fim do 
Império Romano. 

08) Naquele período acentuou-se o uso da mão de obra 
escrava em detrimento do trabalho assalariado. 

16) Com as invasões germânicas houve esvaziamento da 
vida urbana e o deslocamento populacional para o 
campo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questão 32/37 
 

Assinale o que for correto sobre a economia e a cultura 
europeias no contexto da História Moderna. 
01) O antropocentrismo foi substituído pelo teocentrismo. 
02) Culturalmente houve uma retomada dos valores da 

antiguidade clássica. 
04) A forma de organização econômica desse período é 

conhecida como capitalismo comercial. 
08) Apesar das mudanças econômicas, naquele período a 

Igreja Católica manteve o seu poder religioso sobre 
todas as nações europeias. 

16) Devido ao desenvolvimento de novas práticas 
econômicas a burguesia ganhava importância frente à 
nobreza e ao clero. 

 

 
 
 
 

Questão 33/38 
 

Assinale o que for correto sobre a formação e o 
desenvolvimento do Estado do Paraná. 
01) A inexistência de minas de ouro no litoral paranaense 

foi determinante para a ocupação e a exploração 
tardia do território paranaense por parte dos 
imigrantes europeus.  

02) Devido ao avanço dos Bandeirantes a ocupação do 
Estado do Paraná iniciou-se do interior para o litoral. 

04) Os diversos processos de colonização do Estado do 
Paraná contribuíram para desestruturar e dizimar 
grandes populações indígenas que aqui viviam. 

08) O tropeirismo, praticado principalmente nos Campos 
Gerais, favoreceu o desenvolvimento de muitas 
cidades paranaenses. 

16) A expansão da produção cafeeira para a região norte 
do Paraná atraiu e provocou a migração e a imigração 
de grande contingente populacional. 
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Questão 34/39 
 

Sobre a História do Brasil, ao longo do século XX, 
assinale a(s) alternativa(s) correta(s). 
01) Os imigrantes que chegaram ao Brasil nas primeiras 

décadas do século XX empregaram-se, em sua 
maioria, nas indústrias de seda e de aço do Nordeste, 
principal pólo industrial brasileiro daquele período. 

02) O ideário nacionalista, o trabalhismo e o estatismo 
foram característicos durante os períodos em que 
Getulio Vargas governou o Brasil.  

04) Em 1963 e em 1993 os brasileiros foram convocados 
a participar de plebiscitos para decidir o sistema de 
governo a ser adotado no Brasil. Nas duas ocasiões o 
presidencialismo venceu o parlamentarismo. 

08) Uma das principais medidas adotadas pelo governo 
do presidente Juscelino Kubitschek, na segunda 
metade da década de 1950, foi o Plano de Metas, que 
pretendia acelerar o desenvolvimento do Brasil. 

16) Os anos de 1980 foram chamados de “década 
perdida” porque o Estado, embora tenha conseguido 
erradicar a violência nas grandes cidades, não 
conseguiu vencer a inflação. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questão 35/40 
 

Sobre os acontecimentos que se relacionam à Segunda 
Guerra Mundial (1939-1945) e seus desdobramentos, 
assinale a(s) alternativa(s) correta(s). 
01) Os Estados Unidos da América tiveram grande parte 

de seus territórios destruídos pelos bombardeiros 
japoneses. Após a guerra, a cidade de Nova York 
teve que ser completamente reconstruída.  

02) Após o fim da Guerra, a Alemanha foi dividida entre 
Alemanha Ocidental, capitalista, e a Oriental, 
comunista. 

04) A Segunda Guerra Mundial envolveu dois grupos 
distintos de países: os paises capitalistas 
democráticos que formavam os Aliados, e os países 
socialistas totalitários, que formaram o Eixo. 

08) A partir da ascensão do Nazismo, disseminou-se a 
crença de que os alemães pertenceriam a uma raça 
superior; este fato legitimou o combate tanto ao  
liberalismo quando ao marxismo, pois se acreditava 
que essas ideologias ameaçavam a pureza e a união 
dos arianos.   

16) A perseguição aos judeus, na Alemanha, iniciou-se 
antes da Guerra. Nos anos de 1930 perderam seus 
direitos civis, o seu acesso a lugares públicos foi 
proibido e o casamento entre “arianos” e judeus foi 
considerado crime. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


