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1. Confira os campos N.º DE ORDEM, N.º DE INSCRIÇÃO e NOME DO CANDIDATO, que constam na etiqueta fixada em sua 
carteira. 

2. É proibido folhear o Caderno de Questões antes do sinal, às 14h. 

3. Após o sinal, confira se este caderno contém 50 questões objetivas e/ou algum defeito de impressão/encadernação. Qualquer problema 
avise imediatamente o fiscal. 

4. Atente para a ordem em que são apresentadas as provas neste caderno: Língua Portuguesa (questões de 01 a 10), Literaturas em Língua 
Portuguesa (questões de 11 a 15), Língua Estrangeira (questões de 16 a 20) e Conhecimentos Específicos (questões 21 a 50). 

5. Durante a realização da prova é proibido o uso de dicionário, de calculadora eletrônica, bem como o uso de boné, de óculos com lentes 
escurecidas, de gorro, de turbante ou similares, de relógio, de celulares, de bips, de aparelhos de surdez, de MP3 player ou de aparelhos 
similares. É proibida ainda a consulta a qualquer material adicional. 

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

8. O tempo mínimo de permanência na sala é de três horas, após o início da prova. Ou seja, você só poderá deixar a sala depois das 17h. 

9. Preenchimento da Folha de Respostas: no caso de questão com apenas uma alternativa correta, lance na Folha de 
Respostas o número correspondente a essa alternativa correta. No caso de questão com mais de uma alternativa 
correta, a resposta a ser lançada corresponde à soma dessas alternativas corretas. No caso de todas as alternativas 
serem incorretas, a resposta por definição será 00 (zero zero). Em qualquer caso o candidato deve preencher sempre 
dois alvéolos: um na coluna das dezenas e um na coluna das unidades, conforme o exemplo (do segundo caso) ao 
lado: questão 57, resposta 07, que corresponde à soma das alternativas corretas 01, 02 e 04. 

10. ATENÇÃO: não rabisque nem faça anotações sobre o código de barras da Folha de Respostas. Mantenha-o “limpo” 
para leitura óptica eficiente e segura. 

11. Se desejar ter acesso ao seu desempenho, transcreva as respostas deste caderno no “Rascunho para Anotação das 
Respostas” (nesta folha, abaixo) e destaque-o na linha pontilhada, para recebê-lo hoje, ao término da prova, no 
horário das 19h15min às 19h30min, mediante apresentação do documento de identificação. Após esse período o 
“Rascunho para Anotação das Respostas” não será devolvido. 

12. 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. 

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

14. São de responsabilidade única do candidato a leitura e a conferência de todas as informações contidas neste Caderno de Questões e na 
Folha de Respostas. 
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HISTÓRIA 
 
 
  Questão   21/36  ————————————————— 
 

Sobre a escravidão na Roma antiga, assinale o que for correto. 
 

01) Na sociedade romana o escravo era considerado, ao mesmo 

tempo, uma propriedade e uma pessoa. 

02) Os menores abandonados e os filhos rejeitados por seus 

pais podiam ser escravizados por qualquer pessoa que os 

encontrasse. 

04) Na monarquia romana, os escravos eram, principalmente, 

aqueles que não dispunham de meios para pagar suas dívidas. 

08) A condição social dos escravos, independentemente do 

período, era de extrema pobreza. 

16) A etnia era um aspecto fundamental em todas as formas de 

escravidão romana, que considerava o escravo como uma 

raça inferior.  
 

 

 
 
 
  Questão   22/37  ————————————————— 
 

No feudalismo, o trabalho estava associado ao campo em uma 

relação que mantinha os trabalhadores presos à terra e 

subordinados a uma série de obrigações. Sobre essas 

obrigações e subordinações, assinale o que for correto. 
 

01) A talha era um tributo que obrigava o servo a entregar ao 

senhor uma parte do que produzia no manso servil. 

02) Os vilões, tais como os servos, estavam presos à terra, o 

que impedia sua circulação para outros feudos em busca de 

trabalho.  

04) A banalidade era um tributo que obrigava o servo a 

entregar, ao senhor, parte do que produzia utilizando 

celeiros, moinhos e fornos do domínio senhorial. 

08) A sociedade feudal permitia que servos, vilões e aldeões se 

tornassem cavaleiros, desde que pagassem impostos sobre 

as armas. 

16) A corveia impunha que o servo trabalhasse, durante parte 

do ano, na reserva senhorial, na agricultura, na criação de 

animais ou em benfeitorias. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Questão   23/38  ————————————————— 
 

A respeito do processo que culminou na Reforma religiosa do 

século XVI, assinale o que for correto. 
 

01) Os reformistas e alguns nobres defendiam a livre leitura da 

Bíblia, que podia ser traduzida do latim para o idioma de 

cada reino. 

02) Os reformistas, dentre as várias críticas feitas à Igreja, 

denunciavam o comércio de bens eclesiásticos, tais como a 

venda de indulgências. 

04) A nobreza alemã queria diminuir o poder que a Igreja cristã 

tinha sobre o Sacro Império Romano-Germânico e 

confiscar as propriedades eclesiásticas. 

08) O papa Leão X redigiu uma bula em apoio a Lutero, o que 

causou a revolta da nobreza alemã e dos demais membros 

da Igreja. 

16) A Confissão de Augsburgo, publicada pela Igreja Católica, 

condenou a revolta camponesa liderada por Thomas 

Munzer.  
 

 

 
 
 
  Questão   24/39  ————————————————— 
 

Sobre o impacto das invasões conquistadoras na América, 

assinale o que for correto. 
 

01) Para os ameríndios a colonização empreendida pelos povos 

europeus significou o extermínio de povos inteiros, a 

exploração de mão de obra nativa e a destruição de grande 

parte de suas culturas. 

02) Os Sioux, também conhecidos como Dakota, eram 

considerados os mais pacíficos entre as etnias indígenas 

habitantes da atual América do Norte na época da chegada 

dos colonizadores europeus. 

04) As regiões da América Central, que atualmente 

correspondem a partes do México, da Guatemala, da 

Nicarágua, de El Salvador, de Honduras e da Costa Rica, 

antes da chegada dos europeus eram habitadas por 

Olmecas, Toltecas, Astecas e Maias.  

08) Na época da descoberta da América os conquistadores 

europeus encontraram uma população estimada em torno 

de cem milhões de habitantes, distribuídos irregularmente 

pelo continente.  

16) A atuação da Igreja Católica na América Espanhola 

ocorreu com as Missões, que tinham por função a 

catequização dos indígenas, e com a Inquisição, cujo 

objetivo era reprimir suspeitos de infidelidade à Coroa e à 

Igreja. 
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  Questão   25/40  ————————————————— 
 

“No século XX [...] o signo da Revolução marcou a vida dos 
países latino-americanos [...]. Enquanto não forem resolvidos 
os seus problemas cruciais, os povos latino-americanos não se 
calarão e continuarão lutando.” (AQUINO, R. S. L.; LEMOS, 
N. J. F.; LOPES, O. G. P. C. História das sociedades 
americanas. Rio de Janeiro: Ao Livro Técnico, 1990, p. 288). 
Sobre revoluções e sobre confrontos que marcaram a história 
da América no século XX, assinale o que for correto.  
 

01) Emiliano Zapata e Pancho Villa, dois líderes mexicanos 
populares que surgiram no início do século XX, 
destacaram-se no comando de milhares de camponeses na 
luta pela reforma agrária. 

02) A Guerra das Malvinas, ocorrida em 1982 entre Argentina 
e Grã-Bretanha, foi motivada, entre outros fatores, pela 
tentativa da Argentina de retomar o território ocupado pela 
Grã-Bretanha desde final do século XIX. 

04) No Chile ocorreu um golpe militar, em 1973, liderado pelo 
General Augusto Pinochet, que instaurou uma das mais 
violentas ditaduras militares ocorridas na América Latina. 

08) A Revolução Cubana, de 1959, liderada por Fidel Castro, 
foi um movimento político revolucionário que aderiu a um 
programa de ajuda econômica para os países do continente, 
denominado Aliança para o Progresso, criado pelo 
presidente John F. Kennedy. 

16) Na Nicarágua, a família Somoza, que governou o país 
durante décadas e que foi marcada por perseguições, por 
torturas e por assassinatos, teve fim em 1979 com a 
Revolução Sandinista. 

 

 

 
  Questão   26/41  ————————————————— 
 

No século XIX, o processo de expansão dos países 
industrializados em busca de novas áreas de exploração 
econômica, impulsionados por interesses do capital financeiro, 
recebeu o nome de imperialismo. Acerca do domínio 
imperialista nos territórios da América Latina, da África e da 
Ásia, assinale o que for correto. 
 

01) Muitas regiões da África sofreram colonização direta, isto 
é, ficaram sob domínio militar, político e econômico de 
países europeus em suas áreas. 

02) A Revolta dos Cipaios (1857-1858), organizada pelos 
soldados coloniais indianos, resultou da intervenção 
inglesa na Índia, levando ao enriquecimento dos 
comerciantes locais e à miséria da maior parte da 
população indiana. 

04) A Conferência de Berlim, convocada pelo chanceler 
alemão Otto von Bismarck, teve o objetivo de solucionar 
os conflitos imperialistas e de organizar a dominação da 
África pelas grandes potências. 

08) Na África, a França ocupou as regiões de Angola e de 
Moçambique, e seu conflito armado com a Itália pode ser 
considerado um dos fatores da Primeira Guerra Mundial. 

16) Itália e Alemanha, que passaram tardiamente por um 
processo de unificação, tiveram menos possessões na 
partilha da África e da Ásia. 

 

 

 

  Questão   27/42  ————————————————— 
 

Sobre os movimentos coloniais de revolta na América 

Portuguesa, assinale o que for correto. 
 

01) A Confederação do Equador foi um movimento separatista 

liderado pelas províncias do sul e do sudeste, causado pelas 

dificuldades econômicas regionais provocadas pela crise no 

comércio da borracha. 

02) A Revolta de Beckman ocorreu em São Luís como reação 

dos colonos aos altos preços de produtos cobrados pela 

recém-criada Companhia Geral do Comércio do Estado do 

Maranhão. 

04) A Guerra dos Emboabas foi o nome dado aos conflitos 

ocorridos entre Minas Gerais e São Paulo em que dois 

grupos se enfrentavam pela posse de territórios das minas 

de ouro: de um lado europeus e colonos de outras 

províncias e, de outro lado, os bandeirantes. 

08) A Guerra dos Mascates, por pressão dos comerciantes 

portugueses chamados de mascates, ocorreu entre Olinda e 

Recife porque os olindenses se revoltaram contra a 

emancipação do Recife. 

16) A Rebelião dos Alfaiates, na província de São Paulo, 

ocorreu devido a dificuldades econômicas decorrentes do 

baixo preço do algodão paulista no mercado internacional. 
 

 

 
 
  Questão   28/43  ————————————————— 
 

Sobre a globalização e seus desdobramentos históricos, 

políticos, econômicos, sociais e ambientais, assinale o que for 

correto. 
 

01) O neoliberalismo é uma política econômica baseada no 

princípio do aumento do papel do Estado na economia e 

nos setores sociais, promovendo o fortalecimento das 

instituições públicas. 

02) A globalização estimulou a formação de novos blocos 

econômicos, dentre os quais se destacam: a North 

American Free Agreement (Nafta), a União Europeia (UE) 

e o Bloco do Pacífico. 

04) Um dos mais graves problemas ambientais do mundo atual 

é o aquecimento global, provocado pelo acúmulo de gases, 

pelo desmatamento, pelas queimadas, que causam o efeito 

estufa na atmosfera. 

08) O processo de automação da produção provocou a extinção 

de milhões de postos de trabalho em todo o mundo, 

levando à demissão de trabalhadores na indústria e no setor 

de serviços. 

16) A popularização da Internet, no início da década de 90 do 

século XX, pode ser considerada um dos marcos 

impulsionadores da globalização das comunicações. 
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  Questão   29/44  ————————————————— 
 

Sobre a história mundial nas décadas finais do século XX e 

início do século XXI, assinale o que for correto. 
 

01)  O fim da União Soviética, em 1991, trouxe uma nova 

correlação de forças internacionais denominada Nova 

Ordem Mundial.  

02) O ataque às torres do World Trade Center, em Nova York, 

e a parte do Pentágono, em Washington, Estados Unidos, 

em 2001, desdobrou-se como a primeira guerra declarada 

do século XXI. 

04) Em 1991, em represália à invasão do Kwait no ano 

anterior, os Estados Unidos lideraram uma coalizão contra 

o Iraque, episódio que ficou conhecido como Guerra do 

Golfo. 

08) Em 2001 o Afeganistão foi atacado por tropas norte-

americanas, cujo objetivo era derrubar o regime do Talibã e 

prender Osama Bin Laden, líder da organização terrorista 

Al-Qaeda.  

16) A Primavera Árabe ocorreu em 1992 e foi o primeiro 

grande conflito internacional após a desintegração do bloco 

soviético.  
 

 

 
 
  Questão   30/45  ————————————————— 
 

Na Europa, o período compreendido entre o final do século 

XIX e os primeiros anos do século XX é apresentado como 

aquele em que inovações científicas e tecnológicas ocorriam de 

maneira vertiginosa. Sobre as características desse período no 

Brasil, assinale o que for correto. 
 

01) Em relação direta com o crescimento da indústria no 

Brasil, a Primeira República caracterizou-se pela 

organização do operariado formado por imigrantes e por 

trabalhadores vindos de regiões mais pobres do País. 

02) Com a supremacia na venda da borracha no mercado 

mundial, Manaus tornou-se centro cultural: o Teatro 

Amazonas, inaugurado em fins do século XIX, recebeu 

grandes e importantes companhias líricas e de comédia 

estrangeiras. 

04) O processo de modernização do Rio de Janeiro, sede do 

governo central, caracterizado por edifícios construídos 

principalmente na Avenida Central, foi inspirado nos 

planos de urbanização parisienses. 

08) Com o fim da escravidão, os cafeicultores paulistas 

iniciaram um novo tipo de relação trabalhista com base na 

mão de obra assalariada do indígena.  

16) O transporte ferroviário no Brasil foi impulsionado pelo 

desenvolvimento do setor cafeeiro. As ferrovias Paulista, 

Mogiana e Sorocabana beneficiaram novas zonas de 

expansão agrícola no interior do estado de São Paulo. 
 

 

 
 
 
 
 
 

  Questão   31/46  ————————————————— 
 

Sobre o contexto da vinda da Corte Portuguesa para o Rio de 

Janeiro, assinale o que for correto. 
 

01) A Coroa Portuguesa assinou uma série de tratados 

comerciais exclusivamente com os holandeses, permitindo 

que obtivessem parte da região de Pernambuco.  

02) O Bloqueio Continental, imposto pela França ao comércio 

marítimo com a Inglaterra, fechou a maioria dos portos 

europeus, e Portugal, ao não conseguir manter uma posição 

política independente, optou pela aliança com a Inglaterra. 

04) O Brasil deixou de ser colônia e tornou-se componente do 

Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, passando 

juridicamente a ter a condição política equivalente à de 

Portugal. 

08) Uma das primeiras medidas tomadas por D. João VI em 

represália ao Bloqueio Continental foi fechar os portos ao 

comércio com outras nações para manter sua posição 

política voltada ao protecionismo. 

16) A presença da família real no Brasil promoveu a 

reestruturação urbana e administrativa do Rio de Janeiro 

com a ampliação do aparelho burocrático, criando emprego 

para a elite portuguesa. 
 

 

 
 
  Questão   32/47  ————————————————— 
 

Sobre o movimento de redemocratização política da sociedade 

brasileira, iniciado com o fim do regime militar, assinale o que 

for correto. 
 

01) No processo de sucessão presidencial, em 1985, o Colégio 

Eleitoral reconheceu a vitória da Aliança Democrática 

representada pela chapa composta por Tancredo Neves e 

José Sarney para a presidência. 

02) Dentre os direitos conquistados e garantidos na 

Constituição de 1988 estão o voto dos analfabetos, o fim da 

censura prévia e a liberdade sindical. 

04) O movimento “Diretas Já”, lançado em 1983, reivindicava 

a aprovação de um projeto de lei que estabelecia a 

realização de eleições diretas e livres para a presidência da 

república. 

08) Fernando Henrique Cardoso, durante o seu primeiro 

mandato como presidente (1995-1998), retomou o 

programa de privatizações de empresas estatais como a 

Companhia Vale do Rio Doce, em 1997, e a 

Telecomunicações Brasileiras S/A (Telebrás), em 1998. 

16) O governo Collor de Mello (1990-1992) marcou a história 

da república no Brasil por ações que culminaram no 

combate à corrupção e no crescimento da economia 

nacional. 
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  Questão   33/48  ————————————————— 
 

Os estudos sobre a história da ocupação no território 

correspondente ao estado do Paraná demonstram a presença de 

populações humanas desde, aproximadamente, 8 mil anos antes 

do presente. Sobre a ocupação humana no território do Paraná, 

assinale o que for correto. 
 

01) Os estudos arqueológicos comprovam a presença de 

populações caçadoras-coletoras pré-históricas no estado do 

Paraná, classificando-as em três tradições arqueológicas: 

Humaitá, Umbu e Sambaqui.  

02) Dentre as populações indígenas históricas habitantes no 

Paraná estão os Xicrin, os Nambiquara, os Terena, os 

Ticuna. 

04) Os colonizadores europeus, quando chegaram ao Paraná, 

encontraram muita resistência dos povos indígenas, pois 

estes não aceitavam pacificamente a invasão de seus 

territórios. 

08) Os indígenas Kaingang que habitam o Paraná foram 

pacificados em 1810, após uma guerra que durou mais de 

100 anos. 

16) A partir de 1925 teve início a ocupação definitiva das 

regiões do norte novo e do noroeste paranaenses, que 

abrangem o território entre a margem esquerda do rio 

Tibagi até as barrancas do rio Paraná. 
 

 

 
 
  Questão   34/49  ————————————————— 
 

Sobre a história do Paraná entre final do século XIX até o final 
do século XX, assinale o que for correto. 
 

01) Um dos episódios mais violentos da Revolução Federalista 

(1893-1895) ocorreu na cidade da Lapa, estado do Paraná, 

em 1894, e ficou conhecido como Cerco da Lapa. 

02) No período de 1912 a 1916 ocorreu a Guerra do 

Contestado, em uma disputa territorial entre os estados do 

Paraná e de Santa Catarina.  

04) A Guerra de Pitanga, ocorrida em 1923 na região central 

do Paraná, foi um conflito territorial que envolveu 

indígenas da etnia Kaingang e colonos que haviam chegado 

na Vila Serra de Pitanga (Pitanga-PR). 

08) Diferentemente do que ocorreu nas demais regiões do 

território paranaense, a colonização da região oeste do 

estado aconteceu de forma pacífica e não registrou conflito 

algum envolvendo disputas territoriais. 

16) A Revolta dos Posseiros ocorreu em 1930, em Medianeira, 

região noroeste do Paraná, e foi um movimento realizado 

contra os desmandos da Companhia Melhoramentos Norte 

do Paraná. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  Questão   35/50  ————————————————— 
 

Sobre a economia no estado do Paraná, assinale o que for 

correto. 
 

01) Diferentemente do que ocorreu no ciclo do ouro em Minas 

Gerais, a participação paranaense na atividade mineradora 

restringiu-se à mineração praticada por trabalhadores 

livres. 

02) A vinda de imigrantes para o Paraná para trabalhar nas 

grandes e pequenas lavouras foi favorecida pela Lei de 

Terras de 1850, que instituiu a terra como propriedade 

privada individual e como mercadoria. 

04) A erradicação da cultura cafeeira no Paraná foi 

impulsionada apenas a partir da década de 1980 para dar 

lugar à lavoura canavieira visando à produção de álcool 

combustível. 

08) A produção comercial da erva-mate surgiu na região do 

Primeiro Planalto ou Planalto de Curitiba, nas primeiras 

décadas do século XVIII. 

16) O Paraná teve diversos ciclos econômicos, dentre os quais 

estão: o do ouro, o do tropeirismo, o da erva-mate, o da 

madeira e o do café. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


