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CADERNO DE QUESTÕES – PAS-UEM/2017 - ETAPA 3 
 

N.o  DE ORDEM:  N.o  DE INSCRIÇÃO:  
NOME DO CANDIDATO:  

 

INSTRUÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA 
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. Confira se o número do gabarito deste caderno corresponde ao número 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 14h. 
4. Após o sinal, confira se este caderno contém a Prova de Redação e 40 questões objetivas e/ou, ainda, se há algum tipo de 

defeito de formatação/encadernação. Qualquer problema, avise, imediatamente, o fiscal. As folhas da Versão Definitiva da 
Prova de Redação estão em caderno separado, com o nome de “Versão Definitiva”. 

5. A comunicação e o trânsito de qualquer material entre os candidatos são proibidos. A comunicação, se necessária, 
somente poderá ser estabelecida por intermédio dos fiscais. A desobediência a qualquer uma das determinações dos 
fiscais poderá implicar a anulação da sua prova. 

6. O tempo mínimo de permanência na sala é de 3 horas, após o início da resolução da prova, ou seja, você só poderá deixar 
a sala de provas depois das 17h. 

7. No tempo destinado a esta prova (5 horas), está incluso o de preenchimento da Folha de Respostas. 
8. 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. 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 47, 
resposta 09 (soma, no exemplo, das alternativas corretas, 01 e 08). 

9. 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, não haverá devolução.  

10. 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 da Versão Definitiva da Redação. 

11. A leitura e a conferência de todas as informações contidas neste Caderno de Questões, no Caderno da Versão Definitiva 
da Redação e na Folha de Respostas são de responsabilidade do candidato. 

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

———————  Questão   31/36  ——————— 
 

Em 2017, a atenção dos historiadores está voltada para a 
efeméride do centenário da Revolução Russa de 1917. Na 
verdade, em 1917, houve duas revoluções na Rússia. A 
primeira, realizada em fevereiro, depôs a autocracia e deu 
origem a um regime republicano; a segunda, ocorrida em 
outubro e comandada pelo Partido Bolchevique, deu início à 
constituição do Estado socialista. Sobre o ciclo das revoluções 
russas de 1917, assinale o que for correto.  
 
01) A Revolução de Fevereiro de 1917 foi impulsionada por 

uma revolta popular provocada como reação ao  massacre 
conhecido como “domingo sangrento”, ocorrido no mês 
anterior, no qual forças czaristas metralharam uma 
multidão que havia se dirigido ao palácio imperial para 
reivindicar melhores condições de vida e de trabalho. 

02) Em razão do desgaste político e do custo econômico da 
participação da Rússia na I Guerra Mundial, o governo 
republicano que assumiu o poder logo após a queda da 
monarquia propôs um acordo de paz à Alemanha, o 
principal inimigo no conflito bélico, mas não obteve êxito 
porque essa medida foi vista como impatriótica pelo povo 
russo.  

04) Em agosto de 1917, recorrendo às tropas comandadas pelo  
general Lavr Kornilov, o governo provisório conseguiu 
impedir a primeira tentativa de os bolcheviques tomarem o 
poder. Frustrada em seu próprio tempo, essa tentativa seria 
conhecida, depois da vitória de Outubro, como o “Ensaio 
Geral”. 

08) Em abril de 1917, o líder bolchevique Vladimir Lênin, que 
se encontrava exilado em Zurique, voltou à Rússia e lançou 
suas “Teses de Abril”, defendendo a necessidade da 
abertura de um novo ciclo revolucionário que entregasse 
todo o poder aos sovietes, os conselhos de representação 
popular que proliferaram após a Revolução de Fevereiro. 

16) Em 25 de outubro de 1917, o Partido Bolchevique 
comandou a deposição do governo provisório, após o II 
Congresso Pan Russo dos Sovietes ter decidido transferir 
para si todo o poder. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

———————  Questão   32/37  ——————— 
 

Nos primeiros meses de 2017, a política brasileira foi  pautada 
pelo debate sobre a reforma trabalhista. A respeito das 
diferentes políticas adotadas pelo Estado brasileiro para 
regulamentar a questão trabalhista no período republicano, 
assinale o que for correto.  
 
01) Sensível ao grave problema social vivido pelos operários e 

demais assalariados, o presidente Prudente de Moraes  
(1894-1898), primeiro civil a ocupar o cargo mais elevado 
da República, criou o Ministério do Trabalho e da Indústria 
e Comércio, dando início a políticas públicas voltadas ao 
mundo do trabalho.  

02) A Constituição de 1934 incorporou em seu texto um 
capítulo de ordem econômica e social, no qual estavam 
previstas a pluralidade e a autonomia dos sindicatos, o   
salário mínimo, a regulamentação do trabalho de mulheres 
e de menores, o descanso semanal e as férias remuneradas.  

04) Em 1940, sob a ditadura do Estado Novo, foi criado o 
imposto sindical, um instrumento de financiamento do 
sindicato e de sua subordinação ao Estado. O imposto 
consistia em uma contribuição anual obrigatória, 
correspondente a um dia de trabalho, pago por todo 
empregado, sindicalizado ou não.  

08) Em 1946, com o fim da ditadura do Estado Novo, o 
Presidente Eurico Gaspar Dutra avalizou a confecção da 
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), como forma de  
preservar e de ampliar os direitos dos assalariados.  

16) No mandato do presidente Castelo Branco (1964-1967), 
como forma de flexibilizar as relações de trabalho, ocorreu 
a adoção do sistema de Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço (FGTS), elaborado como alternativa ao instituto da 
estabilidade no emprego após 10 anos.  
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———————  Questão   33/38  ——————— 
 

Segundo seus líderes e ideólogos, o Estado Novo, implantado 
em novembro de 1937 sob o comando de Getúlio Vargas, era a 
consequência natural da Revolução de 1930. Nos anos que 
separaram esses dois grandes acontecimentos, porém, o cenário 
político brasileiro foi permeado por movimentos políticos de 
matizes ideológicos diversos. A respeito da política brasileira 
nos anos que antecederam o Estado Novo, assinale o que for 
correto.  
 
01) Em 1932, eclodiu em São Paulo um movimento político de 

contestação ao governo provisório instaurado pela 
Revolução de 1930, cuja bandeira principal era a 
reconstitucionalização do Brasil. Por isso, ficou conhecido 
como Revolução Constitucionalista.  

02)  Ocorrida em junho de 1937, uma greve geral comandada 
pelos sindicalistas de orientação anarquista exerceu notável 
impacto sobre os principais centros econômicos do País, 
servindo de pretexto para a ruptura definitiva com a 
Constituição de 1934 e para a promoção do golpe de 
Estado que implantou o Estado Novo.  

04) Em 1932, sob a liderança de Plínio Salgado, foi fundada a 
Ação Integralista Brasileira, entidade que era a expressão 
nacional de um movimento inspirado no fascismo e que 
tinha como seus inimigos o liberalismo, o socialismo e o 
capitalismo financeiro. 

08) Fundado no início de 1935, o Partido Comunista do Brasil 
experimentou um célere crescimento, a ponto de reunir 
forças para promover um levante, em novembro daquele 
ano, visando à deposição do governo de Getúlio Vargas e à 
instauração de um regime revolucionário.  

16) Embora se mantivesse no poder ao longo de todo esse 
período, Getúlio Vargas não foi eleito pelo voto direto da 
população. Ungido chefe do governo provisório pelo 
movimento conhecido como Revolução de 1930, manteve-
se no poder até o fim da Assembleia Nacional Constituinte. 
Em 1934, os deputados constituintes o elegeram, pela via 
indireta, a um mandato de mais quatro anos. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

——————  Questão   34/39  ——————— 
 

A história do Paraná, no século XX, é marcada por uma série 
de conflitos sociais ocorridos em diversas regiões do Estado. 
Sobre esses conflitos, assinale o que for correto. 
 
01) A Revolta dos Posseiros foi um conflito agrário ocorrido 

no Sudoeste do Paraná em meados do século XX.  De um 
lado, estava a CITLA – Clevelândia Industrial e Territorial 
Ltda; de outro, milhares de posseiros que tinham se 
estabelecido na região.  

02) A Revolução Federalista foi a revolta dos habitantes do 
Oeste do Paraná que reivindicavam a emancipação da 
região e a criação do estado do Iguaçu. 

04) A Guerra de Porecatu foi uma revolta de camponeses da 
região Norte do Paraná, ocorrida entre 1948 e 1951. 
Grandes grileiros de terras contrataram jagunços e 
pistoleiros para expulsar os posseiros, iniciando um 
conflito armado de grandes proporções. 

08) A Guerra do Contestado, ocorrida entre 1912 e 1916, na 
região de litígio territorial entre os estados do Paraná e de 
Santa Catarina, foi uma das mais sangrentas da história 
regional. Recorrendo a modernas tecnologias, as tropas 
legalistas do governo utilizaram aviões para bombardear os 
redutos dos rebeldes. Foram necessárias várias expedições 
para terminar a guerra, concluída com a perda de milhares 
de vidas entre soldados e caboclos.  

16) Mesmo no período da ditadura militar ocorreram intensos 
conflitos por terras. Um notável exemplo, datado de 1967,  
foi a Guerra do Trombudo, sediada no município de 
Prudentópolis, que opôs imigrantes poloneses e posseiros. 
Outra manifestação representativa foi o Levante de 
Aquidaban, ocorrido em 1971, nas margens do Rio Keller, 
em um distrito do município de Marialva. Esse episódio se 
caracterizou pelo conflito de interesses entre posseiros e a 
Companhia Melhoramentos do Norte do Paraná. 

 

 

 
———————  Questão   35/40  ——————— 

 

Sobre alguns fatos marcantes da política internacional,  
ocorridos na segunda metade da década de 1970, assinale o que 
for correto.  
 
01) Em 1978, o presidente do Egito, Anuar Sadat, e o primeiro-

ministro israelense Menahem Begin, encontraram-se nos 
Estados Unidos para negociação de paz. Desse encontro 
foram gerados os acordos de Camp David, pelos quais, 
entre outras cláusulas de concessões recíprocas, Israel 
definiu uma data para a devolução da península do Sinai ao 
Egito.  

02) Em dezembro de 1979, a União Soviética interveio no 
Afeganistão, enviando tropas para apoiar uma guerrilha 
islâmica que tinha o objetivo de derrubar o governo local.  

04) Em 1979, foi vitoriosa a Revolução Sandinista na 
Nicarágua, que derrubou a ditadura de Anastácio Somoza, 
aliado dos Estados Unidos.  

08) No início de 1979, ocorreu a Revolução Islâmica no 
Iraque, que culminou na ascensão ao poder do Aiatolá 
Ruholá Khomeini, líder do ramo sunita do islamismo.  

16) Em 1978, chegou ao fim a Guerra do Vietnã, com a vitória 
da guerrilha comunista, que garantiu a unificação do País e 
fixou sua sede em Hanoi. Derrotadas na batalha de Dien 
Bien Phu, as forças militares enviadas pelos Estados 
Unidos aceitaram retirar-se daquele País mediante os 
termos fixados pelo Tratado de Paris. 

 

 
 


