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N.o DE INSCRIÇÃO: −

INSTRUÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA

1. Verifique se este caderno contém 30 questões e/ou qualquer tipo de defeito. Qualquer problema, avise, imediatamente,
o fiscal.

2. Verifique se o número do gabarito deste caderno corresponde ao constante da etiqueta fixada em sua carteira. Se
houver divergência, avise, imediatamente, o fiscal.

3. Sobre a folha de respostas.
• Confira os seguintes dados: nome  do candidato, número de inscrição,  número da

prova e número do gabarito.

• Assine no local apropriado.

• Preencha-a, cuidadosamente, com caneta esferográfica azul escuro, escrita grossa
(tipo Bic cristal), pois a mesma não será substituída em caso de erro ou de rasura.

• Para cada questão, preencha sempre dois alvéolos:  um na coluna das dezenas e um
na coluna das unidades, conforme exemplo ao lado: questão 18, resposta 06.

4. No tempo destinado a esta prova (4 horas), está incluído o de preenchimento da folha de respostas.

5. Transcreva as respostas somente na folha de respostas.

6. Ao término da prova, levante o braço e aguarde atendimento. Entregue este caderno, a folha de respostas e o caderno de
Redação ao fiscal.

UEM
Comissão Central do Vestibular Unificado
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GEOGRAFIA

01 – Sobre a geografia da América do Norte, é correto
afirmar que
01) as águas formadoras dos Grandes Lagos, entre

os Estados Unidos e o Canadá, têm como
desaguadouro natural o rio São Lourenço.

02) o clima semi-árido está presente, dentre outros
lugares,  a sudoeste das montanhas Rochosas,
abrangendo um território de significativa
importância econômica.

04) a presença de climas frios nas pradarias centrais
e o relevo movimentado dificultam a navegação
na bacia do complexo hidrográfico dos rios
Mississipi-Missouri.

08) os montes Apalaches, de estrutura geológica
vulcânica, situados na Costa Leste, estendem-se
da península da Nova Escócia até o extremo sul
da península da Flórida.

16) a Nova Inglaterra, no Nordeste dos Estados
Unidos, foi o berço da colonização inglesa nesse
país.

32) o Nafta é o mercado comum regional que se
propõe a integrar economicamente as nações de
colonização anglo-saxônica. 

02 – Sobre os recursos minerais do Paraná, assinale o que
for correto.
01) O carvão mineral é explorado ao longo de uma

faixa de direção aproximadamente norte-sul, em
terrenos da Era Paleozóica pertencentes ao
Segundo Planalto Paranaense.

02) No Paraná, o ouro de aluvião ainda pode ser
encontrado no leito dos rios da vertente
Atlântica da serra do Mar, em Morretes.

04) O calcário é explorado em municípios situados
ao norte de Curitiba, no Primeiro Planalto
Paranaense.

08) A argila e o talco, utilizados na produção de
louças, são explorados principalmente na bacia
sedimentar de Curitiba.

16) O xisto, do qual se obtém petróleo, foi
responsável pelo desenvolvimento do pólo
industrial de Ponta Grossa.

03 – Com relação aos aspectos geográficos do continente
africano, assinale o que for correto.
01) No Noroeste da África, a cadeia do Atlas isola

as terras de clima mediterrânico das terras onde
predominam os climas áridos e semi-áridos
saarianos.

02) O domínio das savanas estende-se ao norte e ao
sul da floresta equatorial, isto é, até as
proximidades do deserto do Saara, ao norte, e do
deserto do Calaari (ou Kalahari), ao sul.

04) A Argélia e a Líbia são dois países da África
Setentrional que se destacam pela produção de
petróleo.

08) A região do Sahel corresponde a um território
de transição entre as savanas úmidas, ao norte, e
a floresta equatorial do Congo, ao sul.

16) A Namíbia, colonizada por portugueses, foi
visitada pelo presidente do Brasil, no segundo
semestre do ano de 2003. Esse país, localizado
na África de Sudeste, impressionou o chefe de
estado brasileiro pela limpeza e pelo seu
desenvolvimento econômico.

32) A África do Sul destaca-se, no contexto do
continente africano, por ser uma nação
industrializada. 
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04 – Assinale o que for correto quanto aos problemas
ambientais e/ou socioeconômicos responsáveis pelo
comprometimento da qualidade de vida em muitas
cidades brasileiras que cresceram sem planejamento
adequado.
01) Ocupação desordenada do solo, evidente nas

áreas invadidas pela população mais carente, tais
como margens e várzeas de rios que atravessam
os centros urbanos e áreas de morros com forte
declividade, sujeitas a desmoronamentos.

02) Formação do fenômeno conhecido por "ilha de
calor", na periferia das zonas urbanizadas,
criando-se ambientes semidesérticos, mesmo em
zonas úmidas.

04) Presença de esgoto correndo em valas a céu
aberto, em zonas deficientes em infra-estrutura
de saneamento básico.

08) Ressurgimento, no ambiente urbano, de doenças
como cólera, malária e outras infecções
parasitárias que eram, originalmente, típicas das
regiões atrasadas ou rurais.

16) Poluição sonora e poluição visual, que
correspondem, respectivamente, à emissão de
ruídos que causam incômodo e à exposição
excessiva de placas e de cartazes, entre outras
formas de propaganda visual.

32) Poluição dos rios, dos córregos e também do
lençol freático pelo lixo orgânico, quando a sua
disposição final é feita de maneira incorreta, em
"lixões" ou em aterros mal controlados.

05 – Para entender melhor as relações entre os Estados e
as regiões, dentro do território brasileiro, é preciso
compreender como se dá a organização político-
territorial da República Federativa do Brasil.
Assinale o que for correto, sobre essa organização.
01) A partir da Constituição de 1988, o Brasil

tornou-se uma República Federativa
Parlamentarista, na qual o governo é exercido
por representantes eleitos pelo povo, sendo os
ministros de Estado escolhidos pelo Presidente
da República e pelo primeiro-ministro, que é o
Ministro da Casa Civil.

02) O Brasil é uma República Federativa, isto é,
formada pela união indissolúvel dos Estados e
municípios e do Distrito Federal, que obedecem
a uma única e mesma constituição, que é a base
jurídica para todos.

04) Por estarem subordinados à Constituição
Federal, os Estados e os municípios não podem
emitir moeda própria, criar normas para relações
econômicas com outros países, instituir pena de
morte ou legalizar o aborto, contrariando as leis
da esfera federal.

08) Por fazerem parte de uma federação, os Estados
possuem direitos de igualdade, tais como:
segurança interna e externa, unificação do
mercado nacional e liberdade de circulação de
pessoas no âmbito do território nacional.

16) O Congresso Nacional é constituído pelo
Senado Federal e pela Câmara dos Deputados.
Como a Câmara Federal representa a população
brasileira, os Estados mais populosos têm mais
deputados federais e os Estados menos
populosos têm menos representantes nessa
Câmara. As Câmaras Municipais de Vereadores
também estão sujeitas a uma determinada
proporcionalidade de representantes, em função
do tamanho da população, no âmbito municipal.

32) Sendo o Brasil uma federação, as verbas geradas
pelos impostos arrecadados podem ser
redirecionadas no sentido de reduzir as
disparidades regionais, sociais e econômicas
dentro do País. Assim, uma receita gerada em
uma região pode ser transferida para outra,
segundo as necessidades regionais e/ou os
interesses políticos.

64) No Brasil, a maior carga tributária é recolhida
pelos municípios, seguindo-se os impostos
recolhidos pela esfera estadual e, por último,
pela esfera federal. Isso permite que os
municípios tenham ampla autonomia para
gerenciar suas políticas sociais e de
desenvolvimento econômico.
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06 – Identifique o que for correto sobre o continente
europeu.
01) A União Européia é o mega mercado regional

que integra economicamente a maioria das
nações do continente, com exceção da Rússia e
dos países da Europa Oriental.

02) Os montes Urais constituem uma fronteira
natural entre a Europa e a Ásia.

04) As águas da corrente do Golfo, que atingem a
Europa Norte-Ocidental e a península da
Escandinávia, contribuem, com o calor que
armazenam, para amenizar os extremos de
temperatura.

08) No contexto da União Européia, despontam
como países altamente industrializados a
Alemanha, a França, a Inglaterra e a Itália,
dentre outros.

16) Nos países nórdicos, situados ao norte do mar
Báltico, a presença do clima frio e a escassez de
recursos naturais concorrem para os baixos
índices de desenvolvimento humano (IDH).

32) No quadro da União Européia, apesar do esforço
para o desenvolvimento harmonioso, as
desigualdades regionais estão presentes, com
existência de condições de pobreza em Portugal,
na Espanha, na Grécia, na Irlanda e na porção
oriental da Alemanha. 

07 – A ocupação territorial do Paraná fez surgir diversos
caminhos, por onde circulavam as populações.
Assinale o que for correto sobre essas vias de
circulação.
01) O caminho do Peabiru era utilizado pelos índios

e foi importante via de penetração para as
expedições espanholas e portuguesas.

02) O caminho do Peabiru tem um traçado principal
norte-sul, tendo sido utilizado, no século XIX,
por paulistas e mineiros que migravam para o
Rio Grande do Sul.

04) O caminho da Graciosa, mais tarde
transformado na estrada da Graciosa, foi
utilizado para o transporte de mercadorias dos
territórios planálticos até o porto de Antonina,
no litoral paranaense.

08) O caminho do Itupava ligava o litoral
paranaense a Florianópolis e foi importante na
expansão da colonização açoriana catarinense
até Guaraqueçaba, no Paraná.

16) O caminho do Viamão foi utilizado, no século
XVIII, pelos tropeiros que traziam gado do Rio
Grande do Sul para ser vendido nas feiras de
Sorocaba, em São Paulo.

32) Lapa, Castro e Jaguariaíva são cidades que
tiveram sua história associada às pousadas dos
tropeiros, ao longo do caminho do Viamão.

08 – As águas para abastecimento e irrigação estão
tornando-se cada vez mais escassas, no mundo. O
Brasil, porém, tem tantos recursos hídricos que pode
vir a ter seu território disputado por outros países,
como ocorre, atualmente, com os territórios
petrolíferos do mundo árabe. Assinale o que for
correto sobre os recursos hídricos e seu
aproveitamento, no Brasil.
01) No Sudeste e no Sul do Brasil, o relevo de

planalto exige, muitas vezes, a construção de
eclusas para viabilizar a circulação hidroviária
por longas distâncias.

02) A navegação ao longo do rio Amazonas, que
constitui uma hidrovia natural, intensificou-se a
partir de 1970, quando os governos militares
deram prioridade ao transporte pelas vias
aquáticas, no processo de ocupação da
Amazônia.

04) O aqüífero Guarani constitui um imenso
reservatório de água subterrânea, associado à
bacia do Paraná. Essa coleção hídrica ultrapassa
os limites do território brasileiro, estendendo-se
pelo território de outros países, no âmbito da
bacia (hidrográfica) Platina. É, portanto, um
sistema transnacional.

08) O desvio de parte das águas do rio São
Francisco para outras bacias do Nordeste, onde
os rios são temporários, pode resultar em
impactos ambientais para a bacia desse
importante curso d'água como, por exemplo, o
comprometimento do potencial de geração de
energia hidrelétrica.

16) O Brasil possui muitos lagos de várzea, lagoas
costeiras e lagunas. Essas coleções hídricas são
importantes fontes de água potável.

32) No Brasil, apenas a bacia do rio Uruguai, no
extremo sul do Brasil, e a bacia do rio São
Francisco apresentam regime fluvial variável,
com cheias e vazantes, no decorrer do ano. As
demais bacias têm regime fluvial constante
devido ao clima tropical, com ocorrência de
chuvas durante o ano todo.
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09 – A reforma agrária ou não acontece ou acontece parcialmente, no Brasil. Assinale o que for correto sobre a questão
fundiária e os conflitos de terra, no País, recorrendo ao gráfico, quando necessário.

.
01) O minifúndio constitui uma propriedade incapaz de sustentar adequadamente uma família, caracterizando-se por

possuir área inferior ao módulo rural da região.
02) O módulo rural varia para cada região e depende do tipo de exploração e das potencialidades da terra visando à

produção. Portanto, em cada região, o módulo tem uma dimensão específica, que corresponde à área necessária
para a subsistência de uma unidade familiar.

04) As regiões Sul e Sudeste são aquelas que apresentam mais conflitos fundiários, no Brasil. Isso se dá devido à
ocupação agrária baseada em propriedades de dimensões muito reduzidas.

08) O gráfico indica que as pequenas propriedades, com menos de dez hectares, são muitas, correspondendo a quase
um milhão de estabelecimentos. Porém ocupam, proporcionalmente às demais classes, pouca área.

16) O gráfico indica que as propriedades com área igual ou superior a mil hectares são poucas. Porém ocupam
muitas terras.

32) O gráfico não dá elementos para se concluir que ocorre concentração de terras, isto é, que um número reduzido
de proprietários detém grande parte das terras de cultivo e/ou de pecuária.

64) A comissão Pastoral da Terra (CPT) e o Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra (MST) são exemplos
de movimentos que lutam pela reforma agrária.
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10 – No Paraná, o setor primário da economia é
dinâmico. Assinale o que for correto sobre a
agropecuária paranaense. 
01) No processo de ocupação do Norte do Paraná, o

café foi plantado nas áreas serranas, impróprias
para o cultivo mecanizado da soja e do trigo.

02) As fortes e constantes geadas típicas do clima
subtropical de altitude foram responsáveis pelo
encerramento do ciclo do café, no Paraná.

04) Nas áreas de colonização européia, no Sudoeste
paranaense, o cultivo do milho aparece,
freqüentemente, associado à criação de suínos.

08) O centeio, a cevada e a aveia são cultivos
associados a climas mais frios, no território
paranaense, sendo exemplo a mesorregião
Centro-Sul, onde se localiza Guarapuava.

16) A agroindústria paranaense conta com a
participação de cooperativas que atuam, por
exemplo, no beneficiamento de produtos
primários e na comercialização de óleos
vegetais, de álcool, de rações e de laticínios,
dentre muitos outros produtos.

32) A pecuária bovina desenvolve-se em duas
grandes áreas, no território paranaense: ao norte,
onde predomina a pecuária leiteira, e na porção
central do Estado, onde se destaca a pecuária de
corte.

64) A sericicultura desenvolveu-se, principalmente,
nas porções norte e noroeste do Estado.

11 – A respeito dos aspectos geográficos da Ásia,
assinale o que for correto.
01) A planície do rio Iang-tsé, na China, e a planície

Indo-gangética, ao sul da cordilheira do
Himalaia, destacam-se pela elevada densidade
demográfica.

02) As baixas densidades demográficas ocorrem,
especialmente, nas áreas de climas frios das
altas latitudes e dos altos planaltos e
cordilheiras, e também em muitas áreas de
climas áridos.

04) Os principais fatores que concorreram para o
desenvolvimento industrial dos "Tigres
Asiáticos" – Coréia do Norte, Taiwan, Malásia,
Filipinas e Hong Kong – foram a estabilidade
política e os altos salários pagos à mão-de-obra
operária.

08) O clima tropical de monções, com chuvas de
verão concentradas no território continental,
deve-se ao fato de que, na estação quente, o
continente se aquece mais do que o oceano,
criando um centro de baixa pressão. As baixas
pressões atraem o ar úmido que vem do oceano.
Quando este se eleva e se resfria, devido ao
relevo continental, provoca as fortes
precipitações.

16) O Islamismo é a religião predominante no
Oriente Médio e na Ásia Central, estando
também presente na Indonésia e na Índia. Os
sunitas e os xiitas são representantes de duas
importantes correntes islâmicas.

32) Na península Arábica, as principais jazidas de
petróleo estão a leste, em uma faixa que vai de
norte a sul e confronta, em parte, com o golfo
Pérsico.

64) O Sudeste Asiático possui climas amenos,
destacando-se pelo cultivo de produtos de clima
temperado, como pêssegos, maçãs e ameixas. O
clima de monções impede o cultivo de produtos
tropicais, devido às baixas temperaturas do
inverno.
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12 – Identifique o que for correto sobre os aspectos
geográficos da Austrália.
01) A ilha da Tasmânia e o arquipélago da Nova

Zelândia são unidades administrativas da
Austrália.

02) A grande distância física da Austrália com
relação às regiões desenvolvidas do globo, como
a Europa Ocidental, a América Anglo-saxônica
e o Japão, impediu a sua inserção no grupo das
nações desenvolvidas.

04) O interior da Austrália pode ser considerado um
vazio demográfico, devido à predominância de
climas áridos e semi-áridos.

08) A cordilheira Australiana, paralela à costa
oriental, barra os ventos úmidos oceânicos,
concorrendo para a formação das savanas, das
estepes e dos desertos.

16) A pecuária, principalmente de ovinos, faz da
Austrália um dos mais importantes países
exportadores de lã.

32) Os principais centros urbanos australianos,
como Sydney, Camberra e Melbourne,
localizam-se na região Sudeste, sob o domínio
de climas temperados. 

13 – Assinale o que for correto sobre o relevo brasileiro.
01) A depressão do rio Miranda, na planície do

Pantanal Mato-Grossense, é uma das poucas
depressões absolutas do território brasileiro.

02) No Planalto Meridional, a depressão periférica
aparece na zona de contato entre terrenos
sedimentares e cristalinos. Os terrenos
paleozóicos da borda leste da bacia do Paraná
constituem uma depressão desse tipo.

04) Os planaltos brasileiros podem apresentar
morros, que freqüentemente recebem o nome de
serras, quando se alinham; também podem
apresentar chapadas, que são elevações de topo
aplainado.

08) Atualmente, não existem vulcões ativos no
Brasil. Porém um dos maiores derrames
basálticos do mundo ocorreu aqui, na Era
Mesozóica, afetando uma extensa área da atual
região Sul e parte das regiões Sudeste e Centro-
Oeste do País.

16) Os planaltos sedimentares brasileiros
correspondem a zonas de reativação dos
processos tectônicos, onde a crosta terrestre se
eleva, a cada ano, devido à isostasia.

32) O Complexo Cristalino Brasileiro é constituído
por rochas magmáticas vulcânicas e
metamórficas. Essas áreas estão associadas a
solos muito férteis, mas são pobres em recursos
minerais do subsolo.
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14 – Assinale o que for correto sobre a produção de
energia elétrica, no Brasil.
01) A região Sudeste tem um baixo potencial

hidrelétrico, motivo pelo qual têm ocorrido
constantes crises de oferta de energia que se
evidenciam através dos programas de
racionamento.

02) A usina hidrelétrica de Itaipu fornece energia
para localidades das regiões Sul, Sudeste e
Centro-Oeste, além do Paraguai. Trata-se de um
empreendimento binacional, sendo a energia
comercializada pelo Brasil e pelo Paraguai.

04) A privatização do setor energético visava à
entrada do capital privado para elevar os
investimentos e para assegurar o crescimento
dos sistemas de transmissão, de distribuição e de
geração de energia, suprindo a falta de
investimentos do setor estatal.

08) As concessionárias de produção de energia
hidrelétrica privatizadas na década de 90 do
século XX investiram na geração, na
transmissão e na distribuição de energia elétrica.
Por esse motivo, os apagões deixaram de
ocorrer, principalmente nas regiões Norte e
Nordeste, onde a privatização foi mais intensa.

16) A Aneel corresponde à Agência Nacional de
Energia Elétrica, que tem a função de regular e
de fiscalizar a produção, a transmissão, a
distribuição e a comercialização de energia, no
Brasil.

32) O programa energético brasileiro conta com a
produção de gás natural do Peru, que chega ao
Brasil através de um gasoduto. O gás natural é
de baixo custo, mas tem a desvantagem de ser
mais poluente do que o carvão e o óleo diesel.

64) As barragens das usinas hidrelétricas podem
gerar prejuízos ao ecossistema, devido à
inundação de extensas áreas de vegetação nativa
e à destruição dos ambientes ocupados pela
fauna nativa.

15 – Assinale o que for correto sobre as potencialidades
econômicas das formações vegetais no Brasil e a
necessidade de preservação desses ecossistemas.
01) As matas de araucárias ou pinhais do Sul do

Brasil – as quais apresentam utilidade para a
fabricação de papel – desapareceram, em grande
parte, devido ao aproveitamento da madeira.

02) O babaçu produz um fruto sem utilidade
econômica. Porém, das suas folhas, extrai-se
cera e fibras finas.

04) Os manguezais apresentam grande diversidade
de plantas e de animais. Porém a salinidade
excessiva do meio impede o aproveitamento
econômico de sua flora e de sua fauna.

08) Os campos sulinos constituíram, por muitos
séculos, pastagens naturais que favoreceram a
atividade pecuária, na região. Atualmente,
sofrem impacto ambiental provocado pela
intensificação das atividades agropecuárias, com
degradação dos solos.

16) As formações de caatinga caracterizam-se pela
ausência de biodiversidade vegetal e por uma
fauna quase inexistente. São ecossistemas
áridos, sem potencial econômico e que não
constituem áreas com necessidade de
preservação.

32) A fauna do Pantanal é variada e abundante e
compreende répteis, como os jacarés, inúmeras
espécies de aves e de peixes, além de mamíferos
selvagens e outros animais, alguns ameaçados
de extinção. A fauna pantaneira constitui um
forte elemento de atração, favorecendo o
turismo, como atividade econômica.

64) A vegetação de cerrado apresenta baixa
diversidade de espécies, que são de pouco
interesse econômico e farmacológico. De fato, a
exploração das plantas do cerrado para
fornecimento de carvão vegetal gera pouco
impacto ambiental, pois as árvores são
retorcidas e baixas.
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HISTÓ RIA

16 −  O Brasil se tornou independente de Portugal em 7 de
setembro de 1822, dia em que D. Pedro I recebeu,
em São Paulo, um ultimato das Cortes de Portugal,
ameaçando-o com a perda do direito de sucessão ao
trono português e desautorizando seus atos no
Brasil. A respeito do processo de independência e
de constituição do Estado Nacional brasileiro,
assinale a(s) alternativa(s) correta(s).
01) A crise entre Portugal e Brasil se agrava após a

Revolução Liberal do Porto, de 1820, que obriga
D. João VI a voltar para a Metrópole e a
restaurar o domínio colonial sobre os brasileiros.

02) O que motivou a reação hostil das Cortes de
Portugal em relação a D. Pedro I foi o projeto
político deste último que visava implantar o
regime republicano no Brasil e em Portugal.

04) A dominação colonial portuguesa sobre o Brasil
sofre um primeiro grande abalo com a
transferência da Corte portuguesa para o Rio de
Janeiro, em 1808, ocasião em que D. João VI
decreta a abertura dos portos e a revogação da
lei de 1785, que proibia a criação de
manufaturas no Brasil.

08) A primeira Assembléia Constituinte brasileira
foi instalada em maio de 1823, mas, devido aos
conflitos entre deputados favoráveis à
monarquia constitucional e deputados
partidários do absolutismo de D. Pedro I, foi
dissolvida pelo próprio Imperador em novembro
do mesmo ano. Após esse ato autoritário, D.
Pedro I impõe uma outra constituição aos
brasileiros, que é outorgada à Nação em março
de 1824.

16) A Constituição outorgada por D. Pedro I, em
1824, manteve o catolicismo como religião
oficial do Estado brasileiro e não se manifestou
em relação à escravidão.

17 −  Na década de 1640, na Inglaterra, eclode a primeira
grande revolução moderna contra o Antigo Regime,
que ficou conhecida como Revolução Puritana ou
Revolução Burguesa. Sobre esse movimento,
assinale o que for correto.
01) A Revolução Puritana teve como líder máximo

Oliver Cromwell, que governou a Inglaterra
como Lorde Protetor, durante o período
republicano.

02) Um dos desfechos da Revolução foi a execução
do rei Carlos I, da dinastia dos Stuart, que foi
acusado de despotismo.

04) O Ato de Navegação, decretado por Oliver
Cromwell na década de 1650, foi uma das
principais realizações da Revolução, que
estimulou a navegação, o comércio e a
exploração colonial por parte dos ingleses.

08) No campo religioso, a Revolução aboliu o
protestantismo e reimplantou a religião católica
como credo oficial dos ingleses. Com isso, a
Igreja Oficial da Inglaterra voltou a se
subordinar ao Papa como líder universal do
cristianismo.

16) Esse movimento revolucionário preparou o
caminho para a eclosão da Revolução Industrial
inglesa no século XVIII, ao estimular o processo
de cercamento legal das terras comunais e ao
acelerar o processo de proletarização dos
antigos camponeses independentes, trans-
formando-os em trabalhadores assalariados para
a manufatura e a indústria.
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18 −  Ao findar a Segunda Guerra Mundial, a Europa
contabilizava uma gigantesca destruição de riquezas
materiais e dezenas de milhões de vidas humanas
ceifadas pelos combates. A partir de então, a grande
tarefa seria reconstruir o que havia sido destruído
pela guerra. A respeito do período de reconstrução
da Europa, após o fim da Segunda Guerra Mundial,
assinale a(s) alternativa(s) correta(s).
01) Com o fim da Segunda Guerra Mundial, o

território alemão ficou dividido em duas partes
que passaram a se denominar República Federal
da Alemanha (Alemanha Ocidental) e República
Democrática Alemã (Alemanha Oriental).

02) Portugal e Espanha, pelo fato de terem sido os
países menos afetados pelo conflito,
rapidamente recuperaram suas economias e, em
menos de uma década, tornar-se-iam as maiores
potências do Continente.

04) Apesar de ter saído derrotada e desmoralizada
da guerra, a Alemanha Ocidental conseguiu se
reconstruir de maneira esplendorosa, pelo fato
de ter se tornado a nação mais liberal da Europa
e, por isso, ter conseguido atrair trabalhadores e
capitais para promoverem o desenvolvimento
social e o crescimento econômico.

08) A República Federal da Alemanha, de
orientação econômica capitalista, teve muitas
dificuldades para recuperar o que fora destruído
no conflito, pois seu território esteve ocupado
pelos exércitos da França, da Inglaterra e dos
Estados Unidos, impedindo, assim, a formação
de um espírito nacional e de elaboração de leis
que protegessem os interesses nacionais. 

16) Os recursos financeiros americanos destinados à
recuperação da economia da Alemanha
Ocidental acabaram sendo utilizados para
estimular a resistência contra a ocupação
estrangeira e não foram investidos na produção.

19 −  O Tropeirismo foi uma importante atividade
econômica do Paraná durante o Ciclo do Gado, no
período colonial. Sobre esse assunto, assinale a(s)
alternativa(s) correta(s).
01) No Paraná, o Tropeirismo se desenvolveu

basicamente na região dos Campos Gerais, que
foi rota de passagem das tropas de burro que se
dirigiam do Rio Grande do Sul aos estados de
São Paulo e Minas Gerais, transportando carne e
outras mercadorias.

02) O Tropeirismo se desenvolveu durante a Guerra
do Paraguai, na década de 1880, com o
transporte de alimentos e de cavalos para o
exército brasileiro acampado em Montevidéu.

04) O Tropeirismo possibilitou o surgimento e o
desenvolvimento de importantes cidades
paranaenses, como Ponta Grossa, Lapa e Castro.

08) O desenvolvimento do Tropeirismo no Paraná
esteve intimamente associado ao transporte de
alimentos à população de Minas Gerais, durante
o Ciclo do Ouro neste último Estado, nos
séculos XVIII e XIX.

16) O Tropeirismo entrou em decadência a partir de
1810, quando entrou em operação a Ferrovia
Curitiba-Belo Horizonte, construída pelo Barão
de Mauá.
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20 −  Em 1964, o Brasil sofreu um golpe militar que deu
início a um regime autoritário que se manteve no
poder até 1985, quando o General João Batista
Figueiredo foi sucedido pelo civil José Sarney. A
respeito do regime militar de 1964, assinale a(s)
alternativa(s) correta(s).
01) Os militares dissolveram os parlamentos e

convocaram eleições livres para  todos os postos
deixados vagos pelos políticos cassados.

02) Os militares, assim que assumiram o poder no
Brasil, a partir de 1964, encarregaram-se de
tomar medidas de força para combater todos os
movimentos que colocassem em risco a ordem
capitalista vigente.

04) Os militares traíram o povo brasileiro, pois
prometeram restaurar a ordem e livrar o Brasil
dos comunistas; no entanto, passaram a apoiar
os comunistas, os socialistas e os movimentos
populares de caráter socializante.

08) O regime militar estabelecido com o Golpe de
1964 contou com o apoio de toda a sociedade,
inclusive dos artistas e dos intelectuais,
conduzindo o país a mais de 20 anos sem
contestação ao modelo estabelecido.

16) O governo do General Castelo Branco, além de
restringir as liberdades políticas das pessoas,
encarregou-se de dotar o país de uma política
econômica austera, para conter a inflação que
beirava a casa dos 100% ao ano.

21 −  "No final de novembro [1990], o Conselho de
Segurança da ONU adotou a resolução 678, que
autorizava o uso da força a partir de 15 de janeiro de
1991, caso o Iraque não se retirasse do Kuwait.
Tendo fracassado todas as tentativas de solução
pacífica, os Estados Unidos e seus aliados lançaram,
a 17 de janeiro, a operação Tempestade no Deserto,
com bombardeio aéreo ao Iraque" (Freignier,
Michel. Guerra e Paz no Oriente Médio. São Paulo:
Ática, 1994, pp. 52-54).

Sobre essa guerra de 1991, que opôs o Iraque aos
Estados Unidos e seus aliados, assinale o que for
correto.
01) O objetivo da ONU, ao aprovar a guerra, não era

ocupar o Iraque e derrubar o ditador Saddam
Hussein do poder, mas apenas expulsar o
exército iraquiano do Kuwait.

02) Esse conflito, conhecido como Guerra do Golfo,
terminou com a derrota do exército iraquiano e a
imposição de sanções econômicas contra o
Iraque, especialmente o embargo sobre suas
exportações de petróleo.

04) Em termos bélicos, essa guerra caracterizou-se
pelo emprego, por parte do Iraque e dos Estados
Unidos, de armas biológicas e nucleares de
destruição em massa, o que provocou a morte de
centenas de milhares de soldados e civis
iraquianos e norte-americanos.

08) Uma das causas desse conflito foi a pretensão
do Iraque de retificar sua fronteira com o
Kuwait, de modo a melhorar a saída iraquiana
para o mar.

16) O que diferencia a Guerra do Golfo, de 1991, e a
atual guerra do Iraque, iniciada em 2003, é que,
nesta última, os Estados Unidos e um grupo de
países aliados guerreiam sem o apoio da ONU e
têm, entre outros, o objetivo de ocupar o Iraque
e de reformar o seu sistema político.
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22 −  A colonização européia na América foi processada a
partir das regras gerais da política mercantilista que
se baseava, entre outras coisas, nas restrições às
atividades econômicas e políticas das colônias.
Apesar disso, não deixaram de existir algumas
diferenças na forma de povoamento e no modo
como portugueses e ingleses exerceram o domínio
colonial no Novo Mundo. A respeito desse assunto,
assinale a(s) alternativa(s) correta(s).
01) Portugal, desde o século XVI, criou colônias de

povoamento, no litoral brasileiro, destinadas a
abrigar colonos  protestantes ingleses e
holandeses que fugiam da Europa em razão das
perseguições religiosas e políticas.

02) Um dos fatores que contribuiu para a ocupação e
o povoamento da América do Norte foram os
conflitos religiosos e políticos dos séculos XVI e
XVII, na Europa, que estimularam a emigração
de protestantes ingleses para lá.

04) No Brasil colonial, não existiam condições
favoráveis à permanência de judeus e de
protestantes, visto que os jesuítas tinham o
controle religioso da colônia e impediam a
prática de qualquer outra religião que não fosse
a da Igreja Católica de Roma.

08) As restrições e o controle rigoroso sobre a
colônia, característica marcante do domínio
colonial português no Brasil, não se
apresentaram na colonização inglesa da América
do Norte. Isso possibilitou uma relativa
autonomia econômica e política das colônias
inglesas, principalmente as da Nova Inglaterra,
conhecidas como colônias de povoamento.

16) A ocupação colonial do território brasileiro, a
partir do século XVI, só foi possível em razão
do grande excedente populacional ocorrido em
Portugal pelo cercamento das terras comunais,
pela modernização da agricultura e pelo
confisco das terras dos mosteiros, de acordo
com um processo de transformação igual ao da
Inglaterra.

23 −  Sobre a História do Paraná, assinale o que for
correto.
01) O Paraná se tornou uma província autônoma em

1870, quando se separou da Província de Santa
Catarina.

02) A Guerra do Contestado, liderada pelo líder
místico José Maria, foi uma revolta camponesa,
que aconteceu na década de 1910, na divisa
entre o Paraná e Santa Catarina.

04) O Paraná teve três importantes ciclos
econômicos: o da borracha, no século XVIII, o
da mandioca, no século XVI e o da erva-mate,
no século XX.

08) Até a primeira metade do século XVIII, a
fronteira oeste do Paraná era fixada pelo Tratado
de Tordesilhas, de 1494. Com o Tratado de
Madri, celebrado entre Portugal e Espanha, em
1750, essa fronteira foi ampliada até o rio
Paraná, aumentando consideravelmente a área
territorial onde futuramente se localizaria o
estado do Paraná.

16) Os primeiros educadores do Paraná colonial
foram os jesuítas, que fundaram várias reduções
com o objetivo de catequizar os indígenas que
viviam em território paranaense.

24 −  A respeito do Nazismo, é correto afirmar que
01) o regime nazista contou com o apoio dos

anticomunistas, antidemocráticos e antiliberais. 
02) Adolf Hitler, líder do Partido Nacional

Socialista Alemão, chegou ao poder em 1933 e,
logo de início, impôs um regime totalitário e de
perseguição aos judeus. 

04) o regime nazista se baseava no princípio da
superioridade da raça ariana, mas procurou
desenvolver políticas econômicas que
incorporassem todas  as raças indistintamente.

08) o regime nazista, apesar de intitular-se Nacional
Socialista, desenvolvia uma política econômica
neoliberal, que impedia que o Estado pudesse
intervir nas questões de domínio econômico.

16) Adolf Hitler desprezava  judeus, ciganos,
marxistas e todos aqueles que não manifestavam
um sentimento nacionalista.
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25 −  O fim da escravidão negra e a constituição do
mercado de trabalho livre foram problemas centrais
da sociedade brasileira no século XIX. A respeito
desses dois problemas, assinale a(s) alternativa(s)
correta(s).
01) Embora existissem grandes quantidades de

trabalhadores excedentes na Europa, no século
XIX, eles resistiram, inicialmente, em vir para o
Brasil, em razão dos maus tratos que os
primeiros imigrantes europeus haviam recebido
dos fazendeiros escravistas brasileiros, que eram
acostumados a tratar o trabalhador como coisa
ou como mero instrumento de produção.

02) Em 1850,  sob pressão da Inglaterra, o Governo
brasileiro decreta a Lei Eusébio de Queiroz, que
extingue o tráfico de escravos africanos para o
Brasil. A partir daí, fortalece-se, entre os
fazendeiros, a idéia de importação de
trabalhadores livres europeus para trabalharem
nas fazendas.

04) A Lei de Terras de 1850 foi decretada com o
objetivo de manter o antigo sistema de sesmarias
e de impedir o acesso dos imigrantes europeus à
propriedade da terra, através da compra em
leilões públicos.

08) Parte considerável dos imigrantes que ajudaram
a formar o mercado de trabalho livre no Brasil
veio da Itália, país que passou por agitações
políticas e por transformações econômicas na
agricultura, na segunda metade do século XIX.

16) O que estimulou a transformação do escravo
liberto em trabalhador livre e a atração de
trabalhadores europeus para o Brasil foi a
legislação trabalhista criada por D. Pedro II, em
1870. De acordo com essa legislação, tanto o
escravo liberto quanto o trabalhador livre
europeu eram beneficiados com vários direitos,
dentre eles, férias remuneradas de 30 dias,
salário mínimo e aposentadoria após 30 anos de
trabalho.

26 −  O nascimento do Mundo Moderno caracteriza-se
por uma série de transformações nas instituições
econômicas, sociais, religiosas e nas concepções
humanas acerca da natureza e da sociedade. A esse
respeito, assinale a(s)  alternativa(s) correta(s).
01) Maquiavel é um bom exemplo de pensador

moderno, visto que separa a política da moral
religiosa e propõe a criação de um Estado
unificado para agregar todas as repúblicas e
principados italianos que se encontravam
dispersos no início do século XVI.

02) Inspirado na cultura greco-romana antiga, o
Renascimento foi um fenômeno cultural e
político tipicamente moderno, possibilitando a
eclosão de manifestações artísticas, políticas e
filosóficas do modo de vida urbano e burguês,
na Europa.

04) A constituição da moderna monarquia nacional
(na França, na Inglaterra, etc.) só se tornou
possível com a aliança política estabelecida
entre o rei e a burguesia comercial-
manufatureira, ambos interessados em destruir o
poder político descentralizado dos príncipes e
dos barões feudais.

08) A Revolução Comercial que se desenvolveu a
partir do século XV foi um dos acontecimentos
marcantes da história moderna, visto que
transformou o oceano Atlântico no eixo
principal da navegação comercial européia, e
possibilitou o acesso a vastas regiões do globo
até então desconhecidas.

16) A Reforma Protestante calvinista foi um
movimento religioso e político antimoderno
interessado na conservação da velha Igreja
Católica e da ética econômica produzida por ela
durante o período medieval.
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27 −  "A União Soviética não existe mais. Há poucos anos
uma profecia desse tipo seria encarada como um
desvario, ou simplesmente uma piada. A partir de
agosto de 1991, contudo, os jornais diários
informavam a seqüência estonteante de
acontecimentos que formaram o mosaico inesperado
da implosão do império vermelho." (MAGNOLI,
Demétrio. O Mundo Contemporâneo. São Paulo:
Ática, 1992).

Sobre o fim da URSS, assinale a(s) alternativa(s)
correta(s).
01) O regime socialista soviético chegou ao fim em

função das invasões dos exércitos imperialistas
vindos do Ocidente.

02) O Partido Comunista Soviético, que governou a
URSS por mais de setenta anos, depois de se
sentir cansado por tantas décadas no poder,
decidiu fazer uma eleição livre e transferir os
postos que ocupava para outros partidos.

04) O povo soviético, cansado da opressão política e
da ineficiência econômica, depois de tantas
décadas de governo socialista, aproveitou-se dos
ventos de liberdade da Perestróika,
manifestando-se, nas eleições de 1989,
favoravelmente às mudanças na URSS. Essas
eleições deram a vitória ao líder Bóris Ieltsin,
que vinha cobrando maior rapidez na
implementação das reformas liberalizantes.

08) Mikail Gorbatchev, presidente da URSS,
promoveu, dentro do próprio Partido Comunista
Soviético, um movimento de discussão visando
reformular as bases econômicas e sociais da
segunda maior potência do planeta que,
contraditoriamente, possuía uma estação
espacial em órbita, mas não conseguia fabricar
eletrodomésticos com boa qualidade para
atender a demanda da população. 

16) O regime socialista soviético, de partido único,
conseguiu muitos avanços tecnológicos, bélicos
e sociais, mas, por mais de sete décadas, tolheu
do seu povo a liberdade econômica e política,
deixando-o à mercê das políticas estatais de
desenvolvimento. 

28 −  Sobre o governo de Juscelino Kubitschek, assinale o
que for correto.
01) O governo de Juscelino Kubitschek foi marcado

pelo cerceamento das liberdades individuais e
pela cassação dos direitos políticos, conduzindo
o Brasil a um período de ditadura militar.

02) O esforço do governo de Juscelino Kubitschek
para edificar a nova capital, sem que o Tesouro
tivesse recursos necessários para o
desenvolvimento da obra, acabou gerando um
descontrole das contas públicas que trouxe um
sério problema inflacionário para os governos
posteriores.

04) No governo de Juscelino Kubitschek, apesar de
sua associação ao capital estrangeiro, prevaleceu
a política nacional desenvolvimentista,
objetivando garantir o crescimento da economia
brasileira através dos chamados Planos de
Metas, que atuariam como estímulos aos setores
básicos como transportes, energia e indústria.

08) Apesar de Juscelino Kubitschek ter utilizado a
emissão de dinheiro para cobrir o déficit
orçamentário, seu governo foi marcado por um
período de prosperidade e de crescimento do
poder de compra dos salários, uma vez que sua
política econômica promoveu transferência de
rendas dos empresários para os trabalhadores.

16) O esforço do governo de Juscelino Kubitschek
para construir Brasília, em uma região pouco
habitada, promoveu uma grande demanda de
mão-de-obra, o que provocou um fluxo de
pessoas em busca de trabalho na construção da
nova capital do país.
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29 −  "Após a Segunda Guerra Mundial, regiões africanas
e asiáticas que se encontravam sob o domínio de
países da Europa Ocidental como Inglaterra, França
e Holanda rebelaram-se no sentido de conquistar sua
autonomia política e cultural. Tais movimentos de
revolta contra o imperialismo europeu estão num
contexto denominado descolonização". (REZENDE,
Antonio Paulo & DIDIER, Maria Tereza. Rumos da
História: nossos tempos. O Brasil e o Mundo
Contemporâneo. São Paulo: Atual, 1996, p.286).

A respeito da descolonização da África, assinale a(s)
alternativa(s) correta(s).
01) Para os países africanos, a independência

representou a oportunidade de romper com um
passado de exploração.

02) Nos países africanos, o movimento de
independência ocorreu através de confrontos
armados ou por vias pacíficas. Neste último
caso, porém, após a retirada dos colonizadores
europeus, o poder político foi tomado pelas
elites africanas, que mantiveram políticas
econômicas garantidoras dos interesses dos
antigos colonizadores.

04) As últimas colônias a se libertarem da
dominação da metrópole foram as colônias
portuguesas de Angola, Moçambique, Guiné-
Bissau, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe.

08) O movimento de descolonização fez parte de um
plano pensado previamente pelos colonizadores
europeus, visando redirecionar seus interesses
colonialistas para a exploração econômica dos
Estados Unidos e do Canadá.

16) As ex-colônias africanas, a partir da
independência, seguiram um caminho de paz,
prosperidade política e desenvolvimento
econômico.

30 −  Com respeito à História do Paraná, assinale o que
for correto.
01) A colonização organizada pela Companhia de

Terras Norte do Paraná (CTNP) consistiu na
venda de mais de 60.000 pequenas propriedades,
com pagamentos parcelados em quatro anos.

02) O Norte do Paraná, nas décadas de quarenta e
cinqüenta do século XX, foi palco de grandes
conflitos agrários, pelo fato de o Estado ter
doado à Paraná Plantations as terras que já
teriam sido vendidas aos colonos interessados na
plantação de café.

04) O Norte do Paraná, considerado uma das regiões
mais prósperas do Brasil, deve seu êxito ao
processo de industrialização iniciado pela
Paraná Plantations, que, temendo uma definitiva
vitória nazista, transferiu para cá as fábricas que
possuía na Europa, fazendo que, já na década de
cinqüenta, fosse uma região plenamente
industrializada.

08) A colonização do Norte do Paraná, realizada
pela Paraná Plantations Ltda. através de sua
subsidiária, a Companhia de Terras Norte do
Paraná (CTNP), criou mais de sessenta centros
urbanos, tendo Maringá e Londrina como
cidades-pólo.

16) Durante os oito anos do governo Jaime Lerner
(1995-2002), o Paraná, através de uma política
de incentivos fiscais, conseguiu atrair grandes
indústrias estrangeiras, transformando o Estado,
inclusive, num pólo da indústria automotiva.


