
 UEM/CVU – EAD 2015 
Caderno de Questões GABARITO 1

 

HISTÓRIA 
 
 

Questão 36 
 

Sobre a Guerra Fria é correto afirmar que: 
 
01) Os Estados Unidos e a União Soviética passaram a 

disputar as supremacias econômica, militar, política e 
cultural do mundo. 

02) A Guerra Fria teve início em 1918 com o fim da 
Primeira Guerra Mundial e a derrota da Alemanha. 

04) A América Latina foi dividida em dois blocos: a 
América Central ficou sob a influência da União 
Soviética e de Cuba; e a América do Sul ficou sob a 
influência dos Estados Unidos. 

08) A fundação da Organização das Nações Unidas 
(ONU), em 1945, foi uma decisão da maioria dos 
países vencedores da II Guerra Mundial, para criar 
um organismo internacional que evitasse uma nova 
guerra e que garantisse a defesa dos direitos humanos 
e a igualdade entre os diferentes povos. 

16) O plano Marshall foi um programa de ajuda 
econômica dos Estados Unidos para reconstruir os 
países europeus devastados pela II Guerra Mundial e 
cujos objetivos eram evitar a influência comunista na 
Europa Ocidental e garantir a hegemonia americana 
na região. Posteriormente, os EUA estenderam esse 
plano também para o Japão. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questão 37
 

As sociedades grega e romana são tidas como os pilares 
históricos e culturais do chamado mundo ocidental. A 
respeito destas sociedades, assinale a(s) alternativa(s) 
correta(s). 
 
01) Da mesma forma que a Grécia, o Império Romano 

não tinha uma unidade política administrativa, isto é, 
as distintas cidades-estado romanas tinham seus 
próprios governantes e sistemas de leis. 

02) Ao adotar como princípio da cidadania a igualdade 
entre os cidadãos, Atenas, na Grécia, aboliu a 
escravidão. 

04) As religiões grega e romana eram caracterizadas pelo 
politeísmo antropomórfico. Os gregos e romanos 
acreditavam em vários deuses que tinham formas e 
atributos humanos. 

08) Por volta do século IV D.C., a sociedade romana 
viveu sucessivas crises vinculadas ao esgotamento 
das guerras de conquistas territoriais e à diminuição 
da captura de escravos. 

16) Os anfiteatros romanos, arenas ovais ou circulares, 
rodeados de degraus, foram palcos de encenações 
teatrais, festivais públicos e espetáculos de 
gladiadores. 

 
 

 
 
 

Questão 38
 

A escravidão foi uma das instituições mais duradouras da 
história da humanidade e, no Brasil, persistiu por mais de 
três séculos. A seu respeito, assinale a(s) alternativa(s) 
correta(s). 
 
01) Nos primeiros anos da presença portuguesa na 

América, os índios foram tratados como parceiros 
comerciais no escambo do pau-brasil. 

02) Ao se iniciar a ocupação efetiva do território 
português na América, a partir de meados do século 
XVI, os índios passaram a ser escravizados pelos 
colonizadores portugueses. 

04) Até pelo menos meados do século XVIII, a 
escravidão de africanos não sofreu oposição no 
Brasil, pois a sociedade a concebia com naturalidade. 

08) A escravidão dos índios teve oposição das ordens 
religiosas que atuavam na colônia, e sofria restrições 
legais, pois o índio somente poderia ser escravizado 
como resultado de uma “guerra justa”. 

16) De forma distinta de outras regiões do Brasil, a região 
sul (Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul) não 
teve escravos, e a principal mão de obra foram os 
imigrantes europeus.   
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Questão 39 
 

Nas décadas de 1960 e 1970, ocorreu no estado do Paraná 
um forte processo de mobilidade populacional, conhecido 
como “êxodo rural”. Este evento teve forte impacto tanto 
na industrialização quanto na urbanização paranaenses. 
Sobre esta conjuntura, é correto afirmar que: 
 
01) Houve uma intensa mecanização do campo e 

diversificação da agricultura. 
02) Acelerou-se o processo de expulsão dos trabalhadores 

rurais, que se dirigiram para novas fronteiras 
agrícolas no Mato Grosso e para Rondônia, ou para 
as periferias das grandes cidades, como Curitiba, 
Ponta Grossa, Londrina e Maringá. 

04) O setor agroindustrial sofreu uma grave crise, e 
muitas unidades industriais pertencentes às 
cooperativas de produtores rurais foram fechadas. 

08) As cidades não estavam preparadas para absorver 
grande quantidade de pessoas, o que resultou em 
graves problemas urbanos, como a falta de escolas, 
de unidades de saúde, de moradias e de transporte 
coletivo. 

16) O estado do Paraná criou um eficiente programa de 
política pública, conhecido como “Meu Primeiro 
Emprego”, que garantiu pleno emprego aos 
trabalhadores rurais que migraram para as cidades. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questão 40
 

Entre o final da Idade Média e o início da época Moderna 
ocorreu, na Europa Ocidental, um dos mais notáveis 
movimentos artístico-culturais da história da 
humanidade, o Renascimento. A seu respeito, assinale 
a(s) alternativa(s) correta(s). 
 
01) Inspirado na cultura da Antiguidade Clássica, o 

Renascimento rejeitava os valores feudais, embora 
não tenha significado um completo rompimento com 
o mundo medieval.  

02) Uma das principais características do Renascimento 
foi o humanismo, isto é, a valorização do ser 
humano, considerado uma criação privilegiada de 
Deus. 

04) No Renascimento observa-se um teocentrismo 
humanista, isto é, a ideia de que Deus é o centro de 
todas as coisas. 

08) A Itália, com um considerável desenvolvimento 
comercial no período, foi o centro irradiador do 
Renascimento. 

16) Entre os principais renascentistas franceses estão Jean 
J. Rousseau, Voltaire, Diderot e o Barão de 
Montesquieu. 
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