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CADERNO DE QUESTÕES – 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. É proibido folhear o Caderno de Questões antes do sinal, às 14h. 
3. 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. A(s) folha(s) da Versão Definitiva 
da Prova de Redação estão em separado. 

4. 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. 

5. 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. 

6. No tempo destinado a esta prova (5 horas), está incluso o de preenchimento da Folha de Respostas. 
7. 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). 

8. 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. 

9. 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 a(s) Folha(s) da Versão Definitiva da Redação. 

10. A leitura e a conferência de todas as informações contidas neste Caderno de Questões, na(s) Folha(s) da Versão Definitiva 
da Redação e na Folha de Respostas são de responsabilidade do candidato. 
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HISTÓRIA 
 

———————  Questão   31/36  ——————— 
 

Sobre o movimento político-militar conhecido como 
Tenentismo, atuante na Primeira República brasileira durante a 
década de 1920, assinale o que for correto.  
 
01) A primeira revolta tenentista ocorreu em julho de 1922, 

iniciada no Forte de Copacabana. Os revoltosos do forte 
decidiram impedir a posse do presidente Arthur Bernardes.   

02) Em julho de 1924, no segundo aniversário do levante de 
1922, eclodiu nova rebelião, desta vez em São Paulo. Com 
uma guarnição de aproximadamente mil homens, os 
rebeldes rapidamente ocuparam os lugares mais 
estratégicos da cidade, travando diversas batalhas com as 
forças governamentais.  

04) Uma das principais manifestações desse movimento 
político-militar foi a Coluna Prestes. De 1924 a 1926, ela 
percorreu 24 mil quilômetros passando por 12 estados 
brasileiros.   

08) A liderança de Luiz Carlos Prestes sobre o movimento 
tenentista foi alçada ao primeiro plano por causa do 
destacado papel que ele desempenhou em 1922 no levante 
do Forte de Copacabana, do qual foi um dos poucos 
sobreviventes.  

16) Originalmente, os objetivos do movimento pautavam a 
reforma do sistema político, eivado de vícios e fraudes, e 
vagos objetivos nacionalistas. Essa situação mudou em 
1924, no curso da Coluna Prestes, devido à adesão de Luiz 
Carlos Prestes ao Partido Comunista do Brasil.  

 

 

 
 
 

———————  Questão   32/37  ——————— 
 

A respeito das transformações econômicas, demográficas e 
políticas ocorridas no estado do Paraná ao longo do século XX, 
assinale o que for correto. 
 
01) Em 1940, o IBGE atribuiu ao estado do Paraná uma 

população de aproximadamente 1.200.000 habitantes. Por 
força de elevada atração de migrações internas, o estado 
teve sua população quase  duplicada em 1950. Dez anos 
depois, no censo de 1960, o mesmo fenômeno se repetiu, 
passando o Paraná a registrar uma população superior a 4 
milhões de pessoas.  

02) No plano econômico, a colonização do Oeste paranaense 
esteve diretamente ligada à expansão do complexo 
cafeeiro, em razão das terras roxas que abundam na região, 
tipo de solo favorável ao plantio do café.   

04) A colonização do Norte do Paraná foi realizada sob os 
auspícios da empresa Clevelândia Industrial e Territorial 
Ltda (CITLA), de origem inglesa, mas nacionalizada no 
contexto da Segunda Guerra Mundial.  

08) Na década de 1970, com a crise da cafeicultura e a 
modernização da agricultura, com a adoção de tecnologias 
redutoras de mão de obra, o Paraná vivenciou um processo 
de encolhimento da população rural, que se dirigiu tanto 
aos seus centros urbanos quanto às novas áreas de 
expansão de fronteira agrícola de outros estados. 

 
 
 

16) A colonização do Norte do Paraná teve como núcleo 
pioneiro o município de Maringá, fundado em 1934. Por 
essa razão, atribuiu-se à região de Maringá o qualitativo de 
“Norte Pioneiro”. Daí em diante a colonização seguiu em 
direção ao município de Londrina, fundado na década de 
1950, pertencente ao chamado “Norte Novo”. Por fim, 
atingiu a região de Jacarezinho, município fundado na 
década de 1960, situado na região conhecida como “Norte 
Novíssimo”. 

 

 

 
———————  Questão   33/38  ——————— 

 

“As contestações de 1968 marcaram a história contemporânea. 
A profundidade e a extensão dessas marcas são até hoje objeto 
de muita discussão. Talvez o fascínio de 1968 venha de sua 
ambiguidade na promessa de construir formas de futuro 
renovadas, quer de um novo tipo de capitalismo, quer de 
socialismo.” (RIDENTI, M. 1968: rebeliões e utopias. 2000, p. 
157). Sobre os movimentos políticos que eclodiram em vários 
países em 1968, assinale o que for correto.  
 
01) O movimento francês de maio de 1968 distinguiu-se por ter 

sido desencadeado por uma greve geral de operários 
liderados pela CGT e por levantes dos camponeses da 
região do Languedoc. Influenciados pelo exemplo da ação 
conjugada de operários e camponeses, os estudantes 
deflagraram intensas ações de protesto com a utilização de 
barricadas no Quartier Latin, o bairro em que se localiza a 
Universidade Sorbonne. 

02) Na capital da Tchecoslováquia irrompeu o movimento 
conhecido como a “Primavera de Praga”, liderado por 
intelectuais que reivindicavam, nos termos então utilizados,  
um “socialismo de face humana”, mediante a introdução de 
um conjunto de reformas no sistema. Em agosto de 1968, 
as tropas do Pacto de Varsóvia reprimiram o movimento, e 
o processo de reformas foi interditado. 

04) Em janeiro de 1968, o Exército Popular Chinês liderado 
por Deng Xiao Ping entrou vitorioso em Xangai e, em 
outubro do mesmo ano, proclamou a República Popular da 
China, depondo do poder o partido nacionalista, o 
Kuomitang, e forçando seus líderes a se instalarem na ilha 
de Formosa. 

08) Em junho de 1968, manifestações estudantis realizadas na 
cidade do Rio de Janeiro, em protesto contra as políticas 
educacionais do governo Costa e Silva, foram duramente 
reprimidas. Jovens foram mortos pela repressão nesse 
episódio que ficou conhecido como “sexta-feira 
sangrenta”. 

16) Em junho de 1968 o povo dos Estados Unidos foi 
impactado pelo assassinato do Senador John Fitzgerald 
Kennedy, que concorria à presidência da República e 
propunha a revisão da política de intervenção militar no 
Vietnã.  
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———————  Questão   34/39  ——————— 
 

“A descolonização pode ser descrita como um processo 
histórico, primordialmente político, ocorrido especialmente 
após a Segunda Guerra Mundial, que se traduziu na obtenção 
gradativa da independência das colônias européias situadas na 
Ásia e na África. Teve seu ritmo regulado quer pela política de 
‘concessão’ e autonomia, diferente segundo a potência 
colonizadora e especificidade de cada território, quer pelas 
formas de luta dos povos coloniais na conquista de sua 
independência.” (PEREIRA, J. M. N. Colonialismo, 
descolonização e neocolonialismo. Centro de Estudos Afro-
asiáticos. 1973, p. 12). Sobre esse processo, assinale o que for 
correto. 
 
01) Por intermédio da Conferência de Genebra (1954), a 

França pactuou o reconhecimento da independência da 
Argélia e do Marrocos e a retirada de suas tropas desses 
territórios, condicionando essas ações à convocação de 
eleições em um prazo máximo de dois anos.  

02) A Carta de Casablanca (1961), extraída de uma  
conferência internacional realizada nessa cidade, previu 
uma união militar, econômica, cultural e política entre 
países africanos. Previu, também, um supremo comando 
militar comum e um Mercado Comum Africano. Tratava-
se do estabelecimento de uma linha radical, a chamada 
“África Revolucionária”. 

04) No processo de descolonização africana, as primeiras 
etapas envolveram as colônias portuguesas, emancipadas 
do jugo colonial nos primeiros anos da década de 1950: 
Guiné Bissau, Moçambique e Angola.   

08) Na África do Sul, cuja independência da comunidade 
britânica ocorreu no início da década de 1930, uma das 
primeiras medidas foi a abolição do Apartheid,  sistema de 
segregação que privava os negros de todos os direitos 
políticos e civis. Liderada por Nelson Mandela e 
consolidada na década de 1930, essa conquista inspirou os 
movimentos que vicejaram nas décadas seguintes em todo 
o continente africano.  

16) Em 1958, a Conferência de Acra (capital de Gana) reuniu 
dirigentes africanos de Estados independentes: Gana, 
Marrocos, Egito, Líbia, Sudão, Libéria, Etiópia. A 
declaração final afirmou a solidariedade africana face às 
potências colonialistas, rejeitou qualquer forma de 
colonialismo e convidou a França a retirar suas tropas da 
Argélia. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

———————  Questão   35/40  ——————— 
 

“Declaro promulgada. O documento da liberdade, da 
dignidade, da democracia, da justiça social no Brasil”. Com 
essas palavras, o deputado federal Ulysses Guimarães, 
presidente da Câmara Federal e do Congresso Constituinte, 
promulgou a Constituição Federal em 5 de outubro de 1988. 
Com o estabelecimento do novo ordenamento jurídico, o Brasil 
superou o período da ditadura e ingressou no período mais 
democrático de sua história. Sobre acontecimentos políticos 
que marcaram o fim da ditadura no Brasil, assinale o que for 
correto. 
 
01) Ao assumir a presidência da República em 1979, o general 

João Baptista Figueiredo enviou ao Congresso Nacional 
uma emenda constitucional revogando o Ato Institucional 
n.º 5 como forma de acelerar o processo de transição para a 
volta à normalidade institucional.  

02) Em abril de 1984, sensibilizado pela campanha “Diretas Já”, 
o Congresso Nacional aprovou a emenda Constitucional 
Dante de Oliveira, convocando eleições diretas para 
presidente da República em janeiro de 1985. 

04) Em 1979, no calendário da abertura política, houve a 
reforma partidária que reintroduziu o pluripartidarismo. Os 
partidos mais representativos criados naquele ano foram a 
União Democrática Nacional (UDN), a Arena (Aliança 
Renovadora Nacional) e o Partido Social Democrático 
(PSD). 

08) Em maio de 1985, o Congresso Nacional aprovou uma 
emenda constitucional que restabeleceu as eleições diretas 
para as prefeituras das capitais e para cidades consideradas 
áreas de segurança nacional pelo regime militar. 

16) Em 1986, o Partido do Movimento Democrático Brasileiro 
(PMDB) foi o grande vencedor nas eleições para 
governador dos estados. Impulsionado pelo apelo popular 
do Plano Cruzado, que havia promovido o congelamento 
dos preços, esse partido venceu em todos os estados, com 
exceção de Sergipe.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


