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13h15min às 13h30min, mediante apresentação do documento de identificação. Após esse período o “Rascunho para
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UEM – Comissão Central do Vestibular Unificado

GABARITO 1

HISTÓRIA

Questão 03 ———————————————————

Questão 01 ———————————————————

Assinale o que for correto sobre a atuação dos monarcas na
Idade Média.

Sobre o pensamento, a cultura, a ética e os valores sociais
gregos, e sua contribuição para a sociedade contemporânea,
assinale o que for correto.
01) A observância dos princípios de justiça social e de
igualdade de gênero colocava Esparta na vanguarda das
cidades clássicas da Antiguidade.
02) Ainda que houvesse escravidão, em algumas cidadesestado prevaleciam os ideais de liberdade e de igualdade
entre as classes.
04) Se nos dias atuais os participantes dos Jogos Olímpicos se
transformam em representantes de países e de grandes
empresas esportivas, na Grécia as modalidades esportivas
excluíam a participação das mulheres e dos escravos e
eram realizadas em honra ao deus Zeus.
08) Valores como a caridade, o perdão e o amor ao próximo
fizeram de Atenas a mais justa cidade da Antiguidade
Clássica.
16) Assim como ocorria no passado, o teatro clássico grego,
com temas relacionados à beleza, à vida e à morte,
possibilita ao homem contemporâneo refletir sobre a sua
própria existência.

01) No final da Idade Média a aliança entre a realeza e a
burguesia foi o principal obstáculo para a formação do
Estado Moderno.
02) No sistema feudal francês os nobres mais ilustres
possuíam, como os reis, poderes políticos e militares.
04) A Reconquista Ibérica foi um processo que durou séculos,
e dela participaram diferentes monarcas cristãos com o
intuito de recuperar territórios que estavam sob domínio
dos muçulmanos.
08) O Renascimento Carolíngio foi um movimento
desenvolvido pelo imperador Carlos Magno, rei dos
francos, que visava eliminar a influência da cultura cristã e
retomar os valores da civilização germânica.
16) Após a conquista militar normanda, na Inglaterra se
consolidou uma monarquia descentralizada, em que cada
nobre podia cunhar moedas, fazer justiça e investir
pessoalmente em indústrias e em casas comerciais.

Questão 04 ———————————————————
Questão 02 ———————————————————
A respeito do surgimento, do desenvolvimento e do impacto do
cristianismo sobre o Império Romano, assinale o que for
correto.
01) Os primeiros cristãos sofreram perseguições por parte das
autoridades imperiais porque praticavam uma religião
monoteísta que recusava os deuses oficiais do politeísmo
romano e que não prestava culto aos imperadores.
02) Ao negar toda a tradição judaica praticada pela aristocracia
romana, o nascimento do cristianismo se deveu à
incorporação de tradições asiáticas e indo-europeias.
04) Na fase inicial de seu desenvolvimento, o cristianismo
difundiu-se, sobretudo, entre as camadas populares,
plebeus e escravos do Império Romano.
08) Assim como ocorreu com outras práticas religiosas, a partir
do Edito de Milão, do início do século IV, o cristianismo
deixou de ser perseguido e teve seu culto liberado e
tolerado.
16) Com a oficialização do cristianismo como religião, no final
do século IV, e com a proibição dos cultos pagãos, foi
possível centralizar e hierarquizar o clero, o que culminou
na ascensão do papado.
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Na Europa Ocidental, do século VIII ao século X, ocorreram
novas invasões, também denominadas Segundas Invasões
Bárbaras, que provocaram importantes modificações nas
estruturas políticas, econômicas, sociais e religiosas. Sobre
essas modificações, assinale o que for correto.
01) Partindo das ilhas dinamarquesas e da Península
Escandinava, os viquingues, após sucessivos ataques ao
atual território da Inglaterra e da França, estabeleceram-se
na região da Normandia.
02) Durante essas invasões ocorreu o saque da cidade de Roma
sob a liderança de Átila, rei dos hunos, fato que contribuiu
para a decadência do Império Romano.
04) Com a substituição do reino visigótico por povos de
origens árabes e berberes, o cristianismo passou a dividir
com o islamismo a vida religiosa na Península Ibérica.
08) Essas invasões contribuíram de forma determinante para a
centralização política dos reis e para a decadência do
feudalismo.
16) Os eslavos, povos euro-asiáticos, estabeleceram-se na
Galícia e foram responsáveis pela formação do Condado
Portucalense, origem do reino de Portugal.

GABARITO 1

Questão 05 ———————————————————

Questão 07 ———————————————————

Sobre a Reforma Protestante e a Contrarreforma (ou Reforma
Católica) e as distintas interpretações que historiadores
construíram a respeito, assinale a(s) alternativa(s) correta(s).

A Grande Depressão é considerada uma das maiores crises
econômicas do século XX. A esse respeito, assinale o que for
correto.

01) Dependendo da corrente historiográfica à qual está
vinculado, o historiador relaciona a Reforma a aspectos
religiosos, culturais, econômicos, políticos ou sociais.
02) Muitos autores marxistas consideram que a Reforma deve
ser entendida como um reflexo ideológico das
transformações que estavam ocorrendo na base material da
sociedade.
04) Para um historiador que se filia à história das mentalidades,
a Reforma deve ser estudada a partir da doutrina religiosa e
de suas relações com as sensibilidades coletivas dos
homens do século XVI.
08) Segundo Max Weber, a ética protestante defendida por
Martinho Lutero foi responsável pelo desenvolvimento do
capitalismo em Portugal.
16) O Concílio de Trento estabeleceu as bases da Reforma
Católica, rejeitou as doutrinas protestantes, proibiu a venda
de indulgências e criou o INDEX – Índice de Livros
Proibidos, entre outras medidas.

01) O período mais agudo da Grande Depressão ocorreu entre
os anos de 1929 e 1933, quando, nos Estados Unidos e na
Inglaterra, mais de 10 milhões de trabalhadores perderam
seus empregos.
02) John Maynard Keynes defendeu a tese de que a forma de
superar a depressão era a expansão dos investimentos e da
intervenção do Estado nas atividades econômicas.
04) O resultado mais direto dessa crise foi o aprofundamento
das diferenças socioeconômicas entre o Norte e o Sul dos
Estados Unidos, o que culminaria na Guerra Civil
Americana.
08) A União Soviética não sofreu os efeitos da Grande
Depressão, uma vez que possuía uma economia controlada
pelo Estado e não dependia das flutuações do mercado
capitalista mundial.
16) Países latino-americanos, como o Brasil e a Argentina,
também sofreram com a crise, pois eram importantes
fornecedores de matérias-primas para os Estados Unidos e
para a Europa.

Questão 06 ———————————————————
Durante o século XIX surgiram diversos movimentos políticos,
científicos e sociais pelos quais seus idealizadores asseguravam
ser possível alcançar o bem-estar material e aperfeiçoar a
evolução social. Sobre esses movimentos, assinale o que for
correto.
01) Robert Owen, um dos principais fundadores do movimento
cooperativista, defendia uma reforma geral na sociedade,
na qual o conflito e a concorrência seriam substituídos pela
cooperação e pela harmonia entre os homens.
02) O anarquismo defendia a substituição de toda configuração
institucional de autoridade, de modo que o Estado deveria
ser substituído pela associação livre entre os indivíduos.
04) Friedrich Engels, defensor do socialismo utópico,
acreditava ser possível construir uma sociedade perfeita
por meio do diálogo e do entendimento entre os homens, o
que dispensava a luta revolucionária.
08) Thomas More, defensor do liberalismo utópico
renascentista, acreditava que somente por meio da livre
concorrência entre os homens seria possível alcançar a
igualdade econômica, a paz social e o socialismo.
16) Assegurando que era o ambiente que condicionava a vida
das pessoas, Charles Fourier idealizou os falanstérios,
comunidades que reuniriam pessoas trabalhando para o
bem comum e dividindo o que fosse produzido, sem a
necessidade de dinheiro.

Questão 08 ———————————————————
Sobre a colonização francesa da América, assinale a(s)
alternativa(s) correta(s).
01) No século XVI ocorreram tentativas de ocupação de
territórios que, segundo o Tratado de Tordesilhas,
pertenceriam a Portugal. Naquele período, calvinistas
perseguidos fundaram a França Antártica no Rio de
Janeiro.
02) Durante a Revolução Francesa, em 1789, os huguenotes
fugiram da violência revolucionária e colonizaram o atual
território do Quebec, no Canadá, onde praticaram a
agricultura de subsistência e o comércio de peles.
04) Nas Antilhas, os franceses ocuparam, entre outros
territórios, o Haiti e a Martinica. Naquela região, a
produção de açúcar, com a utilização de mão de obra
escrava africana, foi uma atividade econômica de grande
importância.
08) Em razão da difusão dos ideais de liberdade, de igualdade e
dos direitos universais do homem e do cidadão, a França
aboliu a escravidão em suas colônias já na primeira metade
do século XVIII.
16) No século XVII ocorreu a instalação da França Equinocial,
ou Equatorial, no atual estado do Maranhão, de onde os
franceses foram expulsos pelos colonizadores portugueses.
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Questão 09 ———————————————————

Questão 11 ———————————————————

Após o término da Segunda Guerra Mundial, a geopolítica
mundial vivenciou o surgimento de duas “superpotências”, os
Estados Unidos da América e a União das Repúblicas
Socialistas Soviéticas; a primeira, capitalista, e a segunda,
socialista. A respeito dessa “bipolarização”, assinale a(s)
alternativa(s) correta(s).

Sobre a economia e a sociedade da América Portuguesa no
século XVIII, assinale a(s) alternativa(s) correta(s).

01) Nos Estados Unidos, o clima anticomunista atingiu o seu
ponto extremo com a campanha do senador Eugene
McCarthy, que visava extirpar os elementos comunistas da
sociedade norte-americana.
02) No pós-guerra, o congresso dos Estados Unidos aprovou a
chamada “Doutrina Truman”, que consistia, entre outras
medidas, na concessão de ajuda econômica e militar aos
governos da Grécia e da Turquia.
04) Frente ao que era chamado de “expansionismo soviético”,
o Plano Marshall, aprovado pelo congresso dos Estados
Unidos, investiu milhões de dólares na reconstrução de
países da Europa Ocidental.
08) A criação da Organização do Tratado do Atlântico Norte
(OTAN), aliança militar que reunia os Estados Unidos, o
Canadá e países da Europa Ocidental, teve como resposta a
criação do Pacto de Varsóvia, aliança militar dos países da
Europa Oriental e da União Soviética.
16) A Guerra Fria transformou-se em uma guerra efetiva entre
os Estados Unidos e a União Soviética quando as tropas
das duas superpotências se enfrentaram, nos anos sessenta
do século passado, na Guerra da Coreia.

01) Na região litorânea do nordeste brasileiro, em razão da
concorrência do açúcar de beterraba produzido nas
Antilhas, o cultivo da cana-de-açúcar foi gradualmente
substituído pela fruticultura voltada para a exportação.
02) Em regiões dos atuais estados do nordeste brasileiro, o
cultivo do algodão tornou-se uma atividade agrícola
economicamente importante.
04) Em razão do crescimento do movimento abolicionista ao
longo do século XVIII, a utilização da mão de obra escrava
foi gradualmente substituída pelo trabalho do imigrante,
principalmente na atividade mineradora no centro-oeste do
atual território brasileiro.
08) A coleta das chamadas “drogas do sertão”, na bacia do rio
Amazonas, realizada com intensidade nos séculos XVI e
XVII, é abandonada em razão dos esforços realizados para o
cultivo e a exploração do látex para a produção da borracha.
16) A descoberta de metais preciosos pelos bandeirantes e a
atividade mineradora dela decorrente no centro-oeste do
atual território brasileiro levaram Portugal a incorporar a
seus domínios territórios que, segundo os limites
estabelecidos pelo Tratado de Tordesilhas, firmado entre
Portugal e Espanha, pertenceriam aos espanhóis.

Questão 10 ———————————————————
A respeito da Igreja, da religião e das religiosidades na
América Portuguesa, assinale a(s) alternativa(s) correta(s).
01) A Coroa portuguesa e a Igreja atuaram juntas nas
conquistas espiritual e temporal da América. Essa união
pode ser observada no Padroado, que estabelecia uma
subordinação da Igreja à Coroa nas conquistas portuguesas.
02) A religião oficial católica mantinha a prática religiosa
como elemento central da vida social e dirigia as
consciências tanto em relação à fé e à crença quanto em
relação ao comportamento, isto é, à moralidade.
04) A Inquisição enviava ocasionalmente seus agentes para
vigiar e investigar o comportamento dos moradores e
iniciar os processos contra aqueles cuja conduta era
considerada condenável.
08) A constante vigilância e as punições conseguiram impedir o
surgimento de desvios comportamentais, de religiosidades
discordantes da doutrina católica, e não permitiram o
afloramento de religiosidades populares.
16) “Cristãos novos” era a denominação atribuída pelos
portugueses aos índios e aos afrodescendentes que,
convertidos ao cristianismo, tornavam-se agentes da
expansão da religião católica.
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Questão 12 ———————————————————

Questão 14 ———————————————————

Sobre o processo de independência das antigas colônias
europeias na América, assinale a(s) alternativa(s) correta(s).

Sobre concepções e políticas econômicas neoliberais, assinale
a(s) alternativa(s) correta(s).

01) A independência, especialmente a dos Estados Unidos da
América, foi influenciada pela difusão das ideias
iluministas de direito à liberdade e de direito à resistência a
um governo autoritário.
02) Em 1808, em razão da ocupação de Portugal por tropas
francesas, a corte portuguesa veio para o Brasil. Esse
acontecimento foi importante para a manutenção da
unidade territorial brasileira após a Independência.
04) Com a instalação de uma república na França, em 1789, foi
concedida a independência ao Haiti, possessão francesa nas
Antilhas, onde a escravidão foi, de imediato, abolida.
08) A Doutrina Monroe, preconizada pelos EUA no início do
século XIX, tinha como lema “A América para os
americanos” e se constituiu em um instrumento de
oposição aos interesses dos países europeus que
pretendiam manter seus domínios na América.
16) O general libertador Simón Bolívar implantou na América
espanhola uma forma de organização socioeconômica
original, o “comunismo bolivariano”, que persiste ainda
hoje em países como Cuba e Venezuela.

01) O neoliberalismo se efetivou com os governos de
Margareth Thatcher, no Reino Unido, e de Ronald Reagan,
nos EUA, entre o final da década de 70 e o início da década
de 80 do século passado.
02) Os países que seguiram as orientações neoliberais
implementaram uma política de aumento de investimentos
públicos para estimular o desenvolvimento econômico e
social.
04) Para o neoliberalismo, toda tentativa de controlar e de
regulamentar o mercado apresenta resultados negativos,
pois restringe a acumulação de lucros e impede a
maximização da taxa de crescimento econômico.
08) Os críticos afirmam que um dos problemas das concepções e
das políticas econômicas neoliberais é que, para o
neoliberalismo, tudo o que importa é o aumento da riqueza
produzida e o crescimento econômico, mas não existe uma
preocupação quanto à forma como essa riqueza é distribuída.
16) Para o neoliberalismo, a liberalização do mercado otimiza
o crescimento e a riqueza no mundo, levando à melhor
distribuição desse incremento da riqueza.

Questão 13 ———————————————————
Sobre o processo histórico que gerou a Guerra do Paraguai e
que envolveu Brasil, Uruguai, Argentina e Paraguai, entre 1864
e 1870, assinale a(s) alternativa(s) correta(s).
01) Durante a primeira metade do século XIX a República do
Paraguai adotou uma política econômica que era, em vários
aspectos, protecionista.
02) Na segunda metade do século XIX, o Paraguai era, em razão
do seu progresso industrial, a mais poderosa nação do
continente americano.
04) O estopim para o início da guerra foi a invasão de uma
região do território brasileiro por tropas enviadas pelo
governo do Paraguai.
08) Com a vitória na guerra, D. Pedro II, imperador do Brasil,
teve o seu poder fortalecido e rechaçou qualquer possibilidade
de surgimento de movimentos republicanos.
16) Ao final da guerra, o Brasil viveu um período de intensa
industrialização devido à política de “substituição de
importações”, que tinha como objetivo diminuir a
dependência do comércio com o Paraguai.
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Questão 15 ———————————————————

Questão 17 ———————————————————

Sobre a História do Brasil nas últimas décadas, assinale a(s)
alternativa(s) correta(s).

“A ocupação e o povoamento do território paranaense não se
inscrevem unicamente na ascensão do mercantilismo ou do
capitalismo, mas também nas disputas territoriais entre
Portugal e Espanha, na conjunção de caça aos índios [...], na
busca incentivada pela metrópole dos metais preciosos, nas
políticas de controle do território e de colonização
desenvolvida pelo governo brasileiro a partir da
Independência.” (NADALIN, S. O. Paraná: ocupação do solo,
população e migrações, Curitiba: SEED, 2001, p. 94). Com
base no fragmento transcrito e em conhecimentos sobre o
assunto, assinale o que for correto.

01) A vitória de Fernando Henrique Cardoso nas eleições
presidenciais para o período 1995-1998 relaciona-se ao
sucesso do Plano Real, iniciado quando ele era ministro da
Fazenda e havia obtido êxito no controle da hiperinflação
no Brasil.
02) Em seu primeiro mandato (2003-2006), o Presidente Luiz
Inácio Lula da Silva manteve a política macroeconômica
de seu antecessor, baseada no combate à inflação, por meio
das altas taxas de juros, e no equilíbrio fiscal, subordinando
os gastos governamentais à receita.
04) A política de pleno emprego, adotada pelo governo
brasileiro entre 1998 e 2010, fez que a taxa de desemprego
fosse a mais baixa no mundo ocidental e tornou
desnecessárias políticas assistencialistas naquele período.
08) Durante o governo do Presidente Fernando Henrique
Cardoso, nos dois mandatos, foram priorizados os
investimentos públicos em infraestrutura, tais como na
construção de estradas e de portos e em obras de
saneamento e de urbanização.
16) Apesar dos problemas internos, o Brasil continua
desempenhando um importante papel no cenário
internacional. Isso pode ser observado, por exemplo, na
liderança que o País exerce no BRIC, bloco formado por
Brasil, Rússia, Índia e China, e no recente convite para
ocupar uma cadeira no Conselho de Segurança da ONU.

01) O decreto de 1808, de abertura dos Portos às Nações Amigas,
promulgado pelo Príncipe-regente de Portugal Dom João,
permitia que os migrantes escolhessem os locais a serem
ocupados no Brasil. Devido a essa liberdade e à semelhança
climática com os países de origem, italianos, alemães e
poloneses elegeram o território paranaense para viver.
02) Ocupar e povoar os “vazios demográficos” e domar o
“interior selvagem” eram discursos oficiais que atraíam
diferentes populações pioneiras para o território paranaense.
04) Paralelamente às iniciativas espontâneas, houve, nos
períodos colonial e republicano, políticas planejadas de
ocupação do território paranaense.
08) A caça à população indígena foi uma política do governo
federal, que autorizava os grandes latifundiários a capturar
e a utilizar os nativos na produção agrícola.
16) A disputa entre Portugal e Espanha pelo controle do atual
território brasileiro ocorreu por causa da descoberta de
minas de ouro na região litorânea de Paranaguá.

Questão 16 ———————————————————
Sobre o Estado Novo (1937-1945) instaurado no Brasil por
Getúlio Vargas, assinale a(s) alternativa(s) correta(s).
01) O Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP)
procurava controlar e censurar os meios de comunicação de
massa, enaltecer os atos do governo e, especialmente,
exaltar a figura de Getúlio Vargas.
02) Embora tenham apoiado o golpe que instituiu o Estado
Novo, os integralistas, mantidos à margem do governo,
tentaram, no ano seguinte, derrubar Getúlio Vargas.
04) Em 1937, o governo divulgou um falso plano comunista
para assumir o poder no Brasil, o Plano Cohen, que serviu
de pretexto para o golpe que instituiu o Estado Novo.
08) Durante a Segunda Guerra Mundial, a pressão popular
obrigou o governo a realizar eleições. Eleito em 1940,
Getúlio Vargas manteve as bases político-sociais do Estado
Novo.
16) O atendimento às reivindicações populares, por meio de uma
legislação trabalhista mais ampla, contribuiu decisivamente
para aproximar Getúlio Vargas das camadas populares.
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GABARITO 1

Questão 18 ———————————————————

Questão 20 ———————————————————

A respeito das formas de povoamento do atual estado do
Paraná, é correto afirmar que

Ao longo da história do atual estado do Paraná, houve diversos
ciclos econômicos e foram utilizadas diferentes formas de
trabalho. Assinale a(s) alternativa(s) correta(s).

01) a participação de religiosos estava proibida nas colônias
militares e indígenas, o que dava a elas uma natureza laica.
02) os principais povos que formaram as colônias indígenas
habitavam as proximidades dos rios Tibagi, Piquiri, Pirapó,
Paranapanema e Ivaí.
04) a principal tarefa dos militares era capturar índios foragidos
das aldeias, mantê-los em grandes cercamentos e treiná-los
para a Guerra do Paraguai.
08) as colônias militares faziam parte da política do governo
imperial brasileiro de ocupar territórios em processo de
conquista.
16) as construções militares ocorreram a partir do século XVII,
com a conquista de terras indígenas pelos bandeirantes.

01) Durante o período colonial, devido à ação dos jesuítas
espanhóis, as populações indígenas não foram utilizadas na
produção agrícola.
02) A modernização da agricultura paranaense foi acelerada na
década de 1970, com a queda da produção do café e a
consequente diversificação da produção agrícola e
agroindustrial.
04) O povoamento do litoral paranaense e a fundação da cidade
de Curitiba, atual capital do estado, devem-se ao ciclo da
produção e da exportação da erva-mate.
08) Na década de 1950 mais da metade dos impostos
arrecadados pelo estado do Paraná dependia da economia
cafeeira.
16) No século XVIII o ciclo da borracha, na região de Foz do
Iguaçu, contribuiu para o desenvolvimento econômico do
estado do Paraná.

Questão 19 ———————————————————
Sobre o processo de emancipação política do Paraná, assinale o
que for correto.
01) Ocorreu com a assinatura do Tratado de Madri, em 1790,
que desmembrou o território paranaense da província do
Rio Grande do Sul.
02) A Conjura Separatista foi um movimento que uniu
autoridades e povo pela emancipação da província do
Paraná.
04) A comarca de São Paulo foi a principal aliada na luta pela
emancipação política da província do Paraná.
08) A Guerra do Contestado foi a última etapa do processo
revolucionário que culminou na criação da província do
Paraná.
16) A Revolução Liberal e a Revolução Farroupilha serviram
de inspiração para a luta de emancipação política da
província do Paraná.
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