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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 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 duas horas após o início da resolução da prova, ou seja, você só poderá deixar a 

sala de provas depois das 16h, sem levar o Rascunho para Anotação das Respostas. 
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 levá-lo você deverá permanecer na 
sala até às 17h. 

10. 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. 

11. ATENÇÃO: não rabisque nem faça anotações sobre os códigos de barras da Folha de Respostas e da Folha da Versão 
Definitiva da Redação. Mantenha-os “limpos” para leitura óptica eficiente e segura. 

12. 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 Folha da Versão Definitiva da Redação. 

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, na 

Folha de Respostas e na Folha da Versão Definitiva da Redação. 
 

Corte na linha pontilhada. ....................................................................................................................... 
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HISTÓRIA 
 
  Questão   21/36  ————————————————— 
 

A História Antiga remete a uma época marcada pelo surgimento 
e pelo desenvolvimento das primeiras cidades. Considerando 
Roma nesse período histórico, assinale o que for correto. 
 
01) No período da Monarquia, a sociedade romana era 

organizada por patrícios e plebeus, e não havia escravos. 
02) Os latinos, assim como os sabinos, chegaram à Península 

Itálica por volta de 1800 a.C., mas ali já havia outros 
povos, como os gauleses e os etruscos.  

04) A desagregação do Império Romano ocorreu por um 
motivo único: a invasão dos povos bárbaros. 

08) Durante a República, os plebeus lutaram por maior 
participação política e conseguiram, entre outras vitórias, o 
fim da escravidão por dívidas e o direito de eleger os 
tribunos da plebe. 

16) A crise do Império Romano foi acompanhada pela 
ruralização da sociedade e pela instituição do colonato. 

 

 

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

Sobre a história da América Latina, assinale o que for correto. 
 
01) As lideranças militares de Símon Bolívar e de José de San 

Martín foram fundamentais durante as guerras de 
independência na América Latina. 

02) A Revolução Haitiana foi um conflito na colônia de Saint-
Domingue; levou à eliminação da escravidão e à 
independência do Haiti do domínio francês. 

04) No início do século XIX o Uruguai foi anexado ao 
território brasileiro a partir de uma aliança entre brasileiros 
e portugueses, e a região passou a ser denominada 
Província Cisplatina. 

08) Augusto Pinochet governou o Chile de 1973 a 1990, após 
um golpe de Estado que destituiu o Presidente Salvador 
Allende, então democraticamente eleito. 

16) No movimento de descolonização da América, o Brasil foi 
o último país a conquistar a independência. 

 

 

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

No feudalismo, a propriedade ou domínio rural recebia o nome 
de senhorio. Sobre o domínio senhorial, do século XI ao século 
XIII, assinale o que for correto. 
 
01) Cada senhorio tendia a ser autossuficiente, produzindo o 

necessário para sua subsistência, mas, com o fim das 
invasões estrangeiras e com melhores técnicas de produção, 
passou também a negociar os excedentes agrícolas. 

02) A bula papal “Romanus Pontifex” definiu como os servos 
deveriam trabalhar nas propriedades, inclusive quais 
produtos eles poderiam cultivar.  

04) A reserva senhorial era constituída por áreas de cultivo, 
castelo, celeiros, estábulos, moinhos e oficinas artesanais, e 
toda a produção pertencia ao seu senhor. 

08) No senhorio, os servos estavam obrigados ao pagamento de 
taxas e a obrigações feudais, tais como a corveia, a talha e 
as banalidades. 

16) O manso servil era formado pelo conjunto de terras 
exploradas pelos servos, terras estas que lhes garantiam a 
sobrevivência.  

 

 
 

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

Do século XI ao século XIII a sociedade feudal viveu um 
período de grandes transformações. Sobre essas 
transformações, assinale o que for correto. 
 
01) O fim das invasões bárbaras e das grandes epidemias 

(constantes na Europa durante a Alta Idade Média) garantiu 
o aumento da produção agrícola, a diversificação das 
atividades econômicas e o aumento da população. 

02) Com o crescimento das atividades comerciais nas feiras, o 
uso regular das moedas de diversas regiões trouxe a 
necessidade do câmbio. Os agentes responsáveis pela troca 
de moedas viriam a ser os primeiros banqueiros. 

04) A organização dos artesãos em Corporações de Ofício 
garantia o controle da produção, fixava os preços, os 
salários, os padrões de qualidade, e reservava o mercado da 
cidade aos seus membros. 

08) O poder ficava centralizado nas mãos dos reis que, após o 
confisco das terras dos nobres burgueses, também 
confiscaram as terras da Igreja Católica e criaram uma 
nova Igreja, da qual o rei era a autoridade máxima.  

16) As primeiras universidades estavam ligadas à Igreja e ao 
ensino da escolástica, cujo objetivo consistia em conciliar o 
pensamento racional com as doutrinas cristãs, e seu maior 
expoente foi Tomás de Aquino. 

 

 

 
 
 
  Questão   25/40  ————————————————— 
 

Nos séculos XVI e XVII ocorreu o processo conhecido como 
Revolução Científica, com uma série de descobertas, 
experiências científicas e reflexões filosóficas que 
transformaram a visão do mundo de então. Sobre a Revolução 
Científica, assinale o que for correto. 
 
01) Francis Bacon inventou o sistema de impressão com tipos 

móveis e revolucionou a produção de livros ao criar as 
primeiras gráficas. 

02) Com base em cálculos matemáticos e em observações 
astronômicas, Nicolau Copérnico desenvolveu o modelo 
heliocêntrico, em que sustentava que o Sol era o centro do 
universo. 

04) A observação da natureza, os experimentos e a pesquisa 
empírica foram fundamentais para o rompimento de alguns 
dogmas da Igreja, cujas  práticas  foram questionadas pelas 
reflexões filosóficas humanistas. 

08) Johannes Kepler descobriu que os planetas se moviam em 
torno do Sol em órbitas elípticas, e não circulares, e que a 
velocidade deles era proporcional à distância de cada um em 
relação ao Sol.  

16) A expansão marítima europeia foi favorecida pelo 
desenvolvimento de inúmeras técnicas e pelos investimentos 
realizados por mercadores privados e, no caso de Portugal 
e Espanha, pelo Estado. 
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  Questão   26/41  ————————————————— 
 

No Brasil, em fins do século XIX e início do século XX, 
ocorreu uma série de conflitos sociais, dentre os quais os 
movimentos de Canudos e do Contestado. Sobre esses dois 
movimentos, assinale o que for correto. 
 
01) Foram movimentos rurais que expressavam o estado de 

carência social em que vivia a maioria de seus adeptos. 
Esses movimentos (seus líderes) adotaram uma 
religiosidade independente das instituições. 

02) Seus líderes se apresentavam como beatos ou monges, 
peregrinavam pelas comunidades e pregavam um reino de 
igualdade e justiça. 

04) O governo federal e as forças estaduais necessitaram de 
várias expedições para acabar com esses movimentos, pois 
eram comunidades organizadas que possuíam guarda 
armada e conhecimento do território. 

08) A Igreja Católica ofereceu apoio e proteção aos líderes 
desses movimentos, que pertenciam aos quadros da 
instituição; a Igreja impediu, inclusive, a sua execução. 

16) Foram movimentos concentrados nas regiões Centro-Oeste e 
Sudeste do Brasil; nas demais regiões a organização de um 
efetivo policial impediu o surgimento desse tipo de 
movimento. 

 

 

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

A Companhia de Jesus, ordem religiosa fundada por Inácio de 
Loyola em 1534, teve papel fundamental no processo 
colonizador da América portuguesa. Sobre a atuação dos 
jesuítas no Brasil colonial, assinale o que for correto.  
 
01) Os primeiros jesuítas chegaram a Salvador com a missão 

de converter os indígenas ao cristianismo; para tanto, 
criaram aldeamentos, também conhecidos como missões 
ou reduções. 

02) Os jesuítas condenavam a escravidão africana, justificando 
a necessidade de utilização da mão de obra assalariada dos 
imigrantes que aportavam na colônia.  

04) A educação era um dos principais instrumentos de 
evangelização utilizados pelos jesuítas, motivo pelo qual 
criaram, dentre outros, os colégios jesuíticos nas capitanias 
de São Vicente, Bahia e Rio de Janeiro. 

08) A atuação dos jesuítas no combate à escravização dos 
indígenas foi um dos fatores de sua expulsão do Maranhão 
pelos revoltosos que tomaram o poder, em um episódio 
conhecido como a Revolta de Beckman. 

16) Os mamelucos, geralmente filhos de holandeses com 
indígenas, eram os maiores parceiros dos jesuítas no 
processo de educação dos indígenas livres. 

 

 

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

Em 2012 a Fundação Palmares reconheceu trinta e quatro 
comunidades quilombolas no Paraná formadas por 
afrodescendentes. Sobre essas comunidades quilombolas 
paranaenses, assinale o que for correto. 
 
01) Formaram-se a partir de fazendas abandonadas, de doações 

feitas a ex-escravos, como resultado de pagamento por 
serviços prestados ao governo, ou desenvolveram-se em 
terras compradas por negros forros.  

02) A maioria das comunidades ainda hoje utiliza os padrões 
de produção de seus antepassados, padrões estes 
caracterizados, principalmente, pelo cooperativismo e pela 
prática de uma economia de subsistência. 

04) A maioria dessas comunidades se concentra na divisa dos 
estados de Mato Grosso do Sul e de São Paulo, e o acesso a 
elas é relativamente fácil, pela sua proximidade com as 
cidades da região. 

08) A preservação da tradição cultural afro-brasileira pode ser 
notada nas romarias de São Gonçalo e do Divino, na mesa 
dos anjos, na recomendação das almas, no terço cantado. 

16) Todas as comunidades quilombolas possuem certificado de 
posse das terras, o que impede invasões ou mesmo a perda 
da posse.  

 

 

 
  Questão   29/44  ————————————————— 
 

Sobre o povoamento do litoral paranaense e as origens de 
Curitiba, assinale o que for correto. 
 
01) A cidade de Curitiba, no início de seu povoamento, era 

local de pouso e de descanso de tropeiros, e a sociedade 
curitibana era baseada em famílias proprietárias de 
fazendas de gado. 

02) A fundação da Vila de Curitiba ocorreu com a ereção do 
Pelourinho, e a cidade teve sua organização política 
definitiva quando as autoridades locais foram eleitas pela 
primeira vez em fins do século XVII. 

04) Um dos primeiros núcleos de povoamento, os campos de 
Guaratuba, foram ocupados por famílias abastadas de São 
Paulo, criadoras de gado.  

08) A fundação das vilas de Paranaguá, de Antonina e de 
Morretes está relacionada à descoberta de ouro nos riachos 
da serra e do planalto e ao consequente povoamento por 
faiscadores desse metal. 

16) O litoral paranaense foi primeiramente dividido entre as 
capitanias de São Vicente, cujo donatário era Martim 
Afonso de Souza, e de Sant’Ana, cujo donatário era Pero 
Lopes de Souza.  

 

 

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

A luta pelo sufrágio feminino é um movimento social, político 
e econômico com o objetivo de estender às mulheres o direito 
de votar. A reivindicação do voto feminino geralmente vem 
acompanhada de outras demandas. As origens modernas do 
movimento se encontram na França do século XVIII. Quanto a 
esse movimento no Brasil, assinale o que for correto. 
 
01) Os deputados trabalharam durante cerca de um ano no texto 

da nova Constituição do Brasil de 1934. Entre eles, a primeira 
deputada federal do Brasil, Carlota Pereira de Queirós.  

02) Houve regularização dos trabalhos feminino e infantil e 
previsão de salários iguais aos dos homens para as 
mulheres. As gestantes conquistaram a garantia de 
permanência no emprego e de licença-maternidade. 

04) A regularização do voto feminino ocorreu a partir de uma 
reforma no Código Eleitoral, com a assinatura do Decreto-
Lei de 1932 (pelo então Presidente Getúlio Vargas), 
dispositivo legal que foi incorporado à Constituição de 
1934. 

08) Com a Constituição de 1937, inaugura-se o denominado 
Estado Novo e mantém-se o direito ao voto, estendido a 
todas as mulheres brasileiras. 

16) Com a Constituição de 1934, houve regularização do voto 
feminino, mas este não se estendeu às mulheres analfabetas. 
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  Questão   31/46  ————————————————— 
 

Direitos Humanos são direitos básicos assegurados a todo ser 
humano, não importando classe social, religião, etnia, 
nacionalidade, gênero, orientação sexual ou qualquer outro 
aspecto que possa diferenciar os seres humanos. Sobre esses 
direitos, assinale o que for correto. 
 
01) Em 1948 a Assembleia Geral da Organização das Nações 

Unidas (ONU) aprovou a Declaração Universal dos 
Direitos Humanos. 

02) Antes da Declaração Universal dos Direitos Humanos foi 
produzida a Carta das Nações Unidas (1945), tratado 
fundamental das Nações Unidas, organização 
intergovernamental que envolvia apenas os países que 
guerrearam e que saíram vencedores da Segunda Guerra 
Mundial, os Aliados. 

04) A Declaração Universal dos Direitos Humanos é 
decorrência dos acontecimentos ocorridos na Segunda 
Guerra Mundial. Ela estabeleceu princípios básicos para a 
manutenção da paz e da segurança internacionais. 

08) A Organização das Nações Unidas (ONU) tem conseguido 
cumprir sua função, sem que haja qualquer tipo de veto das 
nações. 

16) A Declaração dos Direitos Humanos serviu de base para 
vários artigos da Constituição Federal do Brasil de 1988. 

 

 

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

Sobre as transformações históricas ocorridas com a 
Proclamação da República, considerando antecedentes e 
desdobramentos, assinale o que for correto. 
 
01) O povo participou ativamente da transição entre Monarquia 

e República, pois esta última implicava grande mobilidade 
social para todos. 

02) A Guerra do Paraguai teve efeitos no Brasil, inclusive 
contribuindo para a crise do regime monárquico. Entre eles 
estão: o aumento da dívida externa brasileira e o 
fortalecimento do Exército como instituição. 

04) O “voto de cabresto” tornou-se comum na República 
oligárquica e significava que os grandes proprietários de 
terra, os chamados “coronéis”, tinham meios de coerção 
física, política e econômica para fazer que aqueles que 
deles dependiam votassem em seus candidatos. 

08) Após a Proclamação da República, aproveitando a Lei de 
Terras que já existia desde 1850, grande parte dos ex-
escravizados também passou a comprar terras para nelas 
trabalharem, como alternativa ao trabalho assalariado das 
cidades. 

16) No Governo Provisório (1889-1891) algumas medidas foram 
tomadas, dentre as quais: instituição do federalismo, separação 
entre Igreja e Estado, criação de novos símbolos nacionais. 

 

 

 
  Questão   33/48  ————————————————— 
 

Durante a expansão marítima, ocorrida do século XV ao XVII, 
inúmeras expedições partiram das grandes potências europeias 
buscando novas rotas marítimas. Sobre o assunto, e outros 
correlatos, assinale o que for correto. 
 
01) O primeiro motivo que levou os portugueses às Grandes 

Navegações foi a ascensão de uma burguesia enriquecida, 
que investiu nas navegações no intuito de comercializar 
com diferentes partes do mundo. 

02) A partir da segunda metade do século XVI, outros reinos 
europeus iniciaram seus processos expansionistas, como o 
francês, o holandês, o inglês. 

04) Os reinos que se lançaram à corrida das navegações queriam 
também romper com os monopólios de Portugal e de 
Espanha, não apenas em relação à América, mas também à 
África e à Ásia. 

08) Colombo escreve aos reis espanhóis as primeiras 
impressões sobre os indígenas, destacando seu espírito 
guerreiro e perigoso, incapaz de ser cristianizado. 

16) Bartolomé de Las Casas, frade dominicano espanhol, cronista, 
teólogo, bispo de Chiapas, no México, criticava o modo 
benevolente com o qual os espanhóis tratavam os indígenas. 

 

 

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

Sobre os conceitos atuais de neoliberalismo e de globalização, 
fenômenos identificadores de uma nova ordem política, 
econômica e cultural, assinale o que for correto. 
 
01) Uma das características é a formação de empresas 

transnacionais, que produzem bens montados com peças 
fabricadas em diversas partes do mundo. 

02) A globalização implicou uma expansão da rede 
computadorizada de informação, o que ocasionou um 
processo de inclusão social com o aumento de postos de 
trabalho. 

04) Os defensores do neoliberalismo são a favor da austeridade 
fiscal, da desregulamentação, do livre comércio e do 
investimento maciço no setor público ligado à educação, à 
saúde, à segurança e à habitação. 

08) Em 1997, em Kyoto, Japão, foi firmado um tratado 
internacional que propôs a redução das emissões de gases 
do efeito estufa (GEE) pelas nações industrializadas. 

16) O neoliberalismo caracteriza-se pela retomada de valores 
clássicos do liberalismo do século XVIII, em especial da 
ideia de que o mercado, e não o Estado, deve regular a 
economia. 

 

 

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

Sobre a economia ervateira do Paraná, assinale o que for 
correto. 
 
01) A erva-mate provocou intensas transformações na economia, 

na política e na sociedade, e representa um dos principais 
fatores do processo de emancipação política do Paraná. 

02) O período áureo do ciclo do mate no Paraná ocorreu após a 
Guerra do Paraguai, quando as exportações paraguaias de 
mate entraram em crise, e em consequência disso o Paraná 
se transformou no maior exportador de mate para a 
Argentina. 

04) O ciclo da erva-mate está na origem da fortuna das principais 
famílias do Paraná; o Visconde de Nacar e o Barão do Cerro 
Azul adquiriram seus brasões graças a essa erva. 

08) O trabalho escravo ocorreu paralelamente ao trabalho livre, 
uma vez que os processos de extração, de transporte e de 
beneficiamento do mate eram realizados por homens livres e 
por escravos. 

16) Na região dos Campos Gerais a economia do mate manteve 
grande predomínio sobre outras atividades econômicas, 
desde o século XVIII. 

 

 

 
 


