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2. Confira se o número do gabarito deste caderno corresponde ao constante na etiqueta fixada em sua carteira. Se houver 
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um na coluna das dezenas e um na coluna das unidades, conforme o exemplo ao lado: questão 13, 
resposta 09 (soma das alternativas 01 e 08). 

8. Se desejar, transcreva as respostas deste caderno no Rascunho para Anotação das Respostas, 
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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 Norte paranaense é uma região grande, com muitos 
municípios de clima quente e terras férteis, onde se 
cultivam vários tipos de produtos agrícolas. No início da 
década de 1920, o Norte paranaense atraiu migrantes de 
várias regiões do Brasil, principalmente de Minas Gerais, 
São Paulo e do Nordeste. Também vieram para o Norte 
paranaense imigrantes de países como Inglaterra, 
Alemanha, Itália e Japão.” (ROLLENBERG, Graziella. 
Norte. In: História Paraná. São Paulo: Editora Ática, 
2009, p. 107). 
Baseando-se no trecho citado, assinale a(s) alternativa(s) 
correta(s).  
01) Os imigrantes que chegaram à região antes da década 

de 1920 praticavam uma agricultura de subsistência. 
02) Devido ao clima quente, os imigrantes alemães não 

se fixaram no Norte paranaense e se deslocaram para 
as regiões mais frias dos estados de Santa Catarina e 
Rio Grande do Sul. 

04) A presença dos ingleses na colonização da região 
Norte paranaense se deu, sobretudo, pela criação de 
companhias de colonização. 

08) A partir da década de 1930, o cultivo da lavoura do 
café impulsionou o surgimento de cidades na região 
Norte paranaense. 

16) Diferentemente dos imigrantes, os migrantes 
cultivavam suas terras em pequenas propriedades 
voltadas para o mercado local e o regional. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questão 02 
 

Sobre a história da Região Oeste paranaense, isto é, o 
território compreendido entre os rios Iguaçu, Paraná e 
Piquiri, assinale a(s) alternativa(s) correta(s). 
01) Os jesuítas espanhóis instalaram, nas cataratas do 

Iguaçu, as missões que foram destruídas pelas tropas 
portuguesas no episódio conhecido como “Guerra 
Guaranítica”, nos anos de 1680.   

02) Nos anos de 1920, o movimento tenentista, formado 
por militares que lutavam por mudanças no país, 
formou uma coluna militar que travou combates com 
tropas leais ao governo na região de Foz do Iguaçu. 

04) O abandono da região pelo governo brasileiro 
persistiu até a República Velha. Tal fato tornou 
possível que o Paraguai anexasse uma faixa de terras 
entre os rios Iguaçu e Paraná que somente foi 
retomada pelo Brasil pelo Tratado de Itaipu, em 
1989.  

08) Em razão da importância estratégica da região, no 
final do século XIX, foi instalada, em Foz do Iguaçu, 
uma colônia militar brasileira.  

16) Durante o século XIX, essa região não recebeu 
grande atenção do Estado brasileiro. Esse fato 
possibilitou que os argentinos chegassem até o oeste 
paranaense atraídos pela erva-mate, que era 
contrabandeada para a Argentina.  
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Questão 03 
 

A Revista Época Negócios, em sua edição eletrônica de 
25/02/2013, publicou a seguinte notícia sobre o filme 
ganhador do Oscar de 2013: “O longa-metragem dirigido 
por Ben Affleck mexeu com um ponto delicado da 
história do Irã. Em 4 de novembro de 1979, um grupo de 
estudantes islâmicos, com o apoio do regime, invadiu a 
Embaixada dos Estados Unidos no Teerã por 444 dias 
depois de a Revolução Islâmica do Irã ter sucesso. Eles 
mantiveram 66 cidadãos norte-americanos como reféns 
no princípio, dos quais 52 ficaram até o fim. Em maio de 
1980, Washington rompeu relações com o Teerã, e então 
o Irã passou a ser boicotado internacionalmente.” (Época 
Negócios, edição de 25/02/2013). 
Com base nos seus conhecimentos sobre Revolução 
Islâmica no Irã, assinale a(s) alternativa(s) correta(s). 
01) Um dos pilares do triunfo da Revolução Islâmica no 

Irã foi a oposição à ocidentalização do país, ocorrida 
durante o governo de Mohamed Reza Pahlevi.  

02) Devido à inexistência de um comércio sólido e de 
recursos naturais, a importância do Irã no cenário 
político mundial se dá pela sua posição geográfica no 
Golfo Pérsico. 

04) Na década de 1980, o Iraque aproveitou-se da 
instabilidade política, causada pela revolução 
islâmica no Irã, e invadiu esse país. 

08) Por ter restabelecido as relações diplomáticas e ter 
suspendido o embargo econômico contra o Irã, 
durante o seu primeiro mandato, o presidente dos 
USA, Barack Obama, ganhou o prêmio Nobel da 
Paz. 

16) Diferentemente da época da Revolução Islâmica, na 
atualidade, o Irã é um Estado laico e governado pela 
maioria sunita. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questão 04 
 

O Oriente Médio é, há décadas, uma das regiões de maior 
tensão político-militar do mundo, principalmente em 
razão do conflito árabe-israelense. A esse respeito, 
assinale a(s) alternativa(s) correta(s). 
01) No período posterior à Primeira Guerra Mundial, com 

a derrota dos turcos e com a desintegração de seu 
império, a Palestina ficou sob o controle da 
Inglaterra. 

02) Ao final da Segunda Guerra Mundial, com os 
crescentes conflitos entre judeus emigrantes e 
palestinos árabes, a ONU dividiu a Palestina em duas 
áreas: uma destinada aos judeus e outra destinada aos 
palestinos. 

04) A vitória de Israel, na Primeira Guerra Árabe-
Israelense, ocorrida na década de 1940, permitiu que 
o Estado de Israel ampliasse seu território. 

08) A chamada “Questão Palestina” é a luta dos 
refugiados árabes, que foram expulsos ou que 
fugiram da Palestina, para retomar os territórios 
perdidos para Israel e para fundar o Estado Palestino.  

16) Os acordos de Camp David e de Intifada, firmados, 
respectivamente, em 1999 e em 2008, conseguiram, 
finalmente, atenuar os conflitos na região, 
estabelecendo os limites fronteiriços entre o Estado 
de Israel e o Estado da Palestina. 

 

 
 
 
Questão 05 

 

A recente eleição do Papa Francisco contribuiu para 
chamar a atenção sobre a Companhia de Jesus, ordem 
religiosa da Igreja Católica, da qual o Papa faz parte. 
Sobre a Igreja, os jesuítas e a sua relação com a história 
do Brasil, assinale a(s) alternativa(s) correta(s). 
01) A Companhia de Jesus foi a Ordem Religiosa de 

maior destaque na colonização portuguesa do Brasil, 
pois os jesuítas tiveram forte presença na vida social 
da colônia. 

02) Em diversos momentos da história colonial, os 
colonizadores portugueses e os jesuítas entraram em 
choque em razão, dentre outros motivos, da oposição 
dos jesuítas à escravização dos índios por parte dos 
demais colonizadores do Brasil. 

04) Expulsos do Brasil, em 1680, os jesuítas não puderam 
mais atuar no Brasil e foram substituídos pelos 
franciscanos. 

08) As Missões fundadas pelos jesuítas tinham como 
objetivo reunir grupos de nativos em aldeamentos 
para promover sua conversão e sua aculturação. 

16) O Padroado Régio foi uma aliança entre a Coroa 
Portuguesa e a Igreja Católica, por meio da qual o 
governo português detinha controle sobre as ações da 
Igreja.  
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Questão 06 
 

Assinale a(s) alternativa(s) correta(s) sobre a política 
brasileira durante os governos do presidente Getúlio 
Vargas. 
01) A segunda constituição republicana brasileira foi 

promulgada em 1934 por Getúlio Vargas. 
02) A Revolução de 1930 conduziu Getúlio Vargas ao 

poder e iniciou um período de 15 anos de  
democracia no Brasil. 

04) Após o golpe de 1937, Getúlio Vargas outorgou ao 
Brasil uma Carta Constitucional com características 
autoritárias. 

08) Próximo ao final de seu governo, Getúlio Vargas foi 
deposto por uma junta militar de esquerda e, 
resistindo a essa deposição, suicidou-se. 

16) Em 1951, Getúlio Vargas retornou ao poder, eleito 
pelo voto direto, e adotou medidas e estilo de 
governo nacionalista caracterizados pelo populismo. 

 

 
 
 
Questão 07 

 

Assinale a(s) alternativa(s) correta(s) sobre as 
características institucionais, políticas e culturais da Idade 
Média Ocidental.  
01) As obrigações vassálicas dizem respeito aos 

compromissos que os servos e os vilões tinham com 
os senhores feudais. 

02) Por ser um período de obscuridade, a filosofia foi 
suprimida para explicar as realidades sociais e 
políticas daquela época.    

04) Os guerreiros não possuíam terras, pois sua função 
era combater a favor dos grandes senhores feudais e 
do alto clero. 

08) Durante o feudalismo, o poder político estava 
concentrado, fundamentalmente, nos senhores 
feudais.   

16) Naquele contexto, a Igreja exercia poderes espirituais 
e temporais. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questão 08 
 

Sobre a cultura e os movimentos estéticos no Brasil, 
assinale a(s) alternativa(s) correta(s). 
01) Em razão dos mecanismos de controle do Governo de 

Getúlio Vargas, entre os anos de 1950 e 1964, a 
produção cultural no Brasil foi marcada por um 
profundo distanciamento das questões políticas.  

02) Na década de 1960, o tropicalismo reafirmou o 
caráter nacionalista da cultura brasileira e se opôs à 
influência cultural norte-americana, quebrando 
guitarras nos palcos para que esses instrumentos não 
deturpassem a música brasileira de raiz. 

04) Na década de 1930, surgiram, no Brasil, escritores 
como Graciliano Ramos e José Lins do Rego, entre 
outros, preocupados com as questões regionais, com 
a vida das populações sertanejas e com a seca.  

08) O Movimento Antropofágico, surgido no contexto do 
Modernismo, na década de 1920, aceitava as 
influências da cultura europeia, desde que ela fosse 
reelaborada internamente, a ponto de transformar-se 
em um produto nacional.  

16) Em meados do século XIX, poetas e escritores 
ligados ao Romantismo colocaram no centro de suas 
obras a população escrava e a indígena. 

 

 
 
 
Questão 09 

 

Assinale o que for correto sobre o processo de 
colonização do Brasil. 
01) Diferentemente do restante da América, o respeito às 

tradições culturais dos nativos brasileiros contribuiu 
para que elas continuassem vivas até os dias de hoje.  

02) A introdução dos trabalhadores africanos na 
agricultura, e posteriormente na extração do ouro, fez  
o trabalho indígena ficar restrito aos serviços 
domésticos. 

04) Uma das primeiras transformações econômicas 
provocadas pelos portugueses foi a organização de 
uma produção voltada para o mercado, em 
substituição a uma produção de subsistência 
praticada pelos índios. 

08) Uma forma encontrada pelos jesuítas para a 
cristianização dos índios brasileiros foi a fundação de 
colégios.  

16) Alheios às divergências dos colonizadores, os povos 
indígenas mantinham uma atitude pacífica com 
relação aos europeus e não participavam das guerras 
coloniais. 
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Questão 10 
 

Dentre as diferentes formas de oposição ao regime militar 
instalado no Brasil a partir de 1964, destacou-se a luta 
armada. A esse respeito, assinale a(s) alternativa(s) 
correta(s). 
01) Entre as táticas empregadas pelos grupos armados, 

estavam os assaltos a bancos e os sequestros de 
autoridades estrangeiras. 

02) A ALN (Aliança Libertadora Nacional ou Ação 
Libertadora Nacional) e o Movimento 
Revolucionário 8 de Outubro (MR-8) eram dois 
grupos armados que aspiravam a derrubar o governo 
militar. 

04) Os integrantes da luta armada eram todos membros 
do exército brasileiro, descontentes com os baixos 
salários e com a política de perseguição aos 
intelectuais. 

08) A assinatura do Ato Institucional (AI-5), em 1968, 
também objetivava intensificar a repressão contra os 
opositores do regime que haviam aderido à luta 
armada. 

16) Os movimentos pacifistas organizados pela sociedade 
civil e as pressões internacionais foram responsáveis 
pelo fim da luta armada durante o governo militar. 

 

 
 
 
Questão 11 

 

No dia 15 de novembro de 1889, com a Proclamação da 
República brasileira, o Paraná passou à categoria de 
Estado. Assinale a(s) alternativa(s) correta(s) sobre os 
diferentes processos políticos que antecederam esse fato. 
01) Um dos fatores que favoreceu a criação do Estado foi 

o apoio que o governo provincial deu à Revolução 
Farroupilha, que lutava contra o governo 
monárquico. 

02) A Província do Paraná foi criada a partir do 
desmembramento da Província de São Paulo. 

04) Devido à sua localização estratégica, Paranaguá foi 
escolhida como a primeira capital da Província do 
Paraná. 

08) Tanto a Província como o Estado foram criados por 
estratégias políticas do governo central, pois a 
autonomia do território não era preocupação da elite 
política local.  

16) Pelo Tratado de Tordesilhas, parte do atual território 
do estado do Paraná fez parte da Coroa Espanhola. 

 

 
 
 
 
 
 

 

Questão 12 
 

Sobre a colonização da região litorânea do atual estado 
do Paraná, assinale a(s) alternativa(s) correta(s).  
01) Entre a segunda metade do século XVI e as primeiras 

décadas do século XVII, a região de Paranaguá foi 
percorrida por bandeirantes e por aventureiros que 
buscavam metais preciosos, ao mesmo tempo em que 
capturavam o indígena. 

02) A progressiva atividade dos mineradores levou-os a 
fundar a cidade de Ponta Grossa, onde, na década de 
1620, explorava-se uma grande quantidade de metais 
preciosos.   

04) Após a descoberta de ouro na região da Baia de 
Paranaguá, a administração portuguesa instituiu o 
“Distrito Aurífero de Paranaguá”, controlando a 
entrada e a saída de pessoas na região, como forma 
de inibir o contrabando.   

08) O quinto e a capitação foram impostos instituídos 
pela Coroa portuguesa para tributar as atividades 
mineradoras, inclusive no Paraná. 

16) A região de Curitiba foi colonizada por imigrantes 
alemães, italianos, poloneses e eslavos, a partir da 
segunda metade do século XVI. Esse fato, aliado à 
inexistência de escravidão no Paraná, levou a capital 
paranaense a desenvolver características de uma 
metrópole europeia na América.  

 

 
 
 
Questão 13 

 

Ao longo do primeiro Reinado (1822-1831), foi 
consolidada a independência do Brasil com relação a 
Portugal. A respeito desse período, assinale a(s) 
alternativa(s) correta(s). 
01) Esse período é um dos menos conhecidos de nossa 

história, pois, para consolidar a independência, D. 
Pedro I proibiu a divulgação de notícias e o ingresso 
de estrangeiros em solo brasileiro. 

02) A independência significou uma ruptura abrupta com 
o nosso passado colonial, pois, a partir de então, 
foram adotadas novas relações de trabalho que 
subverteram o ordenamento econômico existente até 
aquela época. 

04) As lutas pela consolidação da independência 
prolongaram-se por mais de um ano e envolveram o 
Rio de Janeiro e a Bahia, entre outras províncias. 

08) Após a independência, a Assembleia Nacional 
Constituinte, eleita pelo voto direto e universal, 
elaborou a primeira constituição brasileira, que foi 
aceita e promulgada por D. Pedro I em 1824.  

16) No final dos anos de 1820, a luta política era 
polarizada no Brasil, por um lado, pelo “partido 
português”, que apoiava a monarquia, e, por outro, 
pelos grupos liberais, radicais e moderados. 
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Questão 14 
 

Assinale a(s) alternativa(s) correta(s) sobre os regimes 
totalitários europeus, na primeira metade do século XX.  
01) O totalitarismo bolchevista na União Soviética se 

consolidou com o apoio da Igreja Ortodoxa russa.  
02) Na Alemanha, a ascensão do nazismo ocorreu no 

ambiente de crise social e política que se instaurou 
após a derrota alemã na Primeira Guerra Mundial. 

04) A propaganda política foi um instrumento importante 
para a legitimação do Nazismo e do Bolchevismo, ao 
identificar os interesses totalitários de seus líderes 
com os interesses da Nação. 

08) O nazismo se fortaleceu na Alemanha com fortes 
apelos racistas e nacionalistas. 

16) O Fascismo chegou ao poder na Itália, na década de 
1920, sob a liderança de Benito Mussolini. 

 

 
 
 

Questão 15 
 

Uma das alternativas encontradas pelo Estado espanhol 
para facilitar a administração das terras coloniais na 
América foi a subdivisão do território em diferentes áreas 
administrativas. Sobre essa subdivisão, assinale a(s) 
alternativa(s) correta(s).  
01) A criação dos vice-reinados foi uma forma de 

compensação, por meio de cargos políticos, às 
grandes famílias nobiliárquicas que haviam 
participado da conquista da América. 

02) Naquele contexto, foram criados os vice-reinos de 
Nova Espanha, de Nova Granada e do Prata. 

04) A criação de capitanias gerais também foi uma forma 
encontrada pelos reis espanhóis para administrar as 
terras coloniais. 

08) Diferentemente do que ocorreu no Brasil e nos 
Estados Unidos, a colonização da América espanhola 
não utilizou a mão de obra escrava procedente da 
África. 

16) Territorialmente, os vice-reinados eram governados 
por homens que representavam os monarcas 
espanhóis na América. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questão 16 
 

Assinale o que for correto sobre as principais 
características políticas, religiosas e culturais do Império 
Romano. 
01) O colapso do escravismo relaciona-se ao fim das 

conquistas durante o período imperial. 
02) As conquistas de Alexandre, o Grande, assinalam o 

apogeu do Império Romano. 
04) As invasões germânicas e a formação de diversos 

reinos em territórios romanos são fatores que 
marcaram a decadência do Império Romano.  

08) Durante o império, a religião foi influenciada tanto 
pelo politeísmo como pelo monoteísmo cristão.  

16) A política era dividida entre o rei, o Senado e a 
Assembleia Curiata. 

 

 
 
 

Questão 17 
 

Assinale a(s) alternativa(s) correta(s) sobre as questões 
políticas e sociais que contribuíram para o 
enfraquecimento e para o fim do Segundo Reinado 
(1840-1889). 
01) A pressão do movimento abolicionista pelo fim da 

escravatura e a introdução do trabalho livre nas 
grandes lavouras abalaram a monarquia brasileira.  

02) As dificuldades do imperador em implantar as 
reformas políticas e sociais vindas da Metrópole 
também contribuíram para criar um clima de 
insatisfação e de revoltas naquele período. 

04) Opondo-se à centralização das decisões do monarca, 
o movimento republicano defendia uma organização 
política fundamentada nas províncias. 

08) O positivismo de Augusto Comte, que defendia, entre 
outras questões, a separação entre Estado e religião, 
também contribuiu para enfraquecer o regime 
monárquico.  

16) O declínio da monarquia aconteceu simultaneamente 
ao fortalecimento da burguesia cafeeira como  
principal força política e social. 
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Questão 18 
 

“Três razões fazem ver que este governo (o da monarquia 
hereditária) é melhor. A primeira é que é o mais natural e 
se perpetua por si próprio... A segunda razão... é que esse 
governo é o que interessa mais na conservação do Estado 
e dos poderes que o constituem: o príncipe, que trabalha 
para o seu Estado, trabalha para os seus filhos, e o amor 
que tem pelo seu reino, confundido com o que tem pela 
sua família, torna-se-lhe natural... A terceira razão tira-se 
da dignidade das casas reais (...)” (BOSSUET, Jacques-
Bénigne. ‘Política segundo a Sagrada Escritura’. In: 
FREITAS, Gustavo de. 900 textos e documentos de 
História. Lisboa: Plátano. v. 2, p. 201).  
De acordo com o fragmento acima, assinale o que for 
correto. 
01) No fragmento, encontramos os alicerces ideológicos 

da formação dos Estados Modernos Europeus.  
02) O fragmento reflete as bases da doutrina do 

absolutismo de direito divino, no qual o rei ocupava o 
topo do poder. 

04) O conteúdo do documento diz respeito às práticas 
políticas dos povos pré-colombianos. 

08) Na Inglaterra, esses ideais foram colocados em 
prática após a Revolução Gloriosa de 1688, quando o 
parlamento ficou subordinado às decisões do reis. 

16) O fragmento do texto reproduz a doutrina do poder 
político das diferentes monarquias germânicas 
medievais. 

 

 
 
 
Questão 19 

 

Assinale a(s) alternativa(s) correta(s) sobre a 
participação da burguesia na sociedade ocidental. 
01) Os movimentos comunais, ocorridos na Idade Média, 

marcaram as primeiras lutas da burguesia pelas 
liberdades econômicas. 

02) Na Inglaterra, a burguesia consolidou-se no poder 
após revoluções inglesas do século XVII. 

04) A partir da Revolução Francesa, a burguesia passou a 
sobrepujar, social e politicamente, as outras classes. 

08) A burguesia surgiu como uma categoria econômica 
de pequenos produtores rurais no contexto da 
passagem da Idade Média para a Idade Moderna. 

16) Nos diferentes países da Europa, o declínio da 
burguesia contribuiu para a ascensão da nobreza de 
Corte. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Questão 20 
 

Nas últimas décadas, a China se transformou em uma 
grande potência econômica, sendo hoje a quarta maior 
economia mundial e a responsável por uma infinidade de 
produtos consumidos nas mais distintas regiões do 
planeta. A respeito da China contemporânea, assinale a(s) 
alternativa(s) correta(s). 
01) O desenvolvimento econômico chinês resultou, nos 

anos 1990, da perfeita sincronia entre abertura 
econômica e liberdade política verificada após a 
ocupação popular da Praça da Paz Celestial, em 
1989.   

02) Nos anos 1980, foram criadas as Zonas Econômicas 
Especiais, abertas a investimentos estrangeiros, e o 
governo incentivou a propriedade privada no campo.  

04) No final dos anos 1980, um movimento popular 
liderado por estudantes, que tinha como bandeira a 
liberdade de manifestação e de imprensa, foi 
reprimido pelo governo Chinês.  

08) Neste início de século XXI, a China continua 
ampliando, cada vez mais, a abertura econômica ao 
capitalismo, embora mantenha a ordenação 
comunista herdada da revolução liderada por Mao 
Tsé-Tung.  

16) A “Revolução Cultural” foi um movimento ocorrido 
nos anos 1970, que realizou reformas econômicas 
que permitiram a adoção de medidas capitalistas por 
parte do governo.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


