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História

Para responder a essas questões, identifique APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque a letra correspondente na
Folha de Respostas.

Questões de 1 a 15

Instruções

 QUESTÃO 1

Hist -

O significado de conhecimento histórico distingue-se do
significado de realidade histórica, porque o primeiro

A) trata das questões teóricas, independente de sua relação
com a realidade histórica.

B) passa de geração a geração, mediante o processo de
transmissão biogenética.

C) diz respeito ao registro e à análise dos fatos históricos
e sua interpretação pelo historiador.

D) é essencialmente mitológico, fundamentado em lendas
e relatos fantásticos.

E) se refere aos fatos isolados, que ocorrem aos homens
na sua vida privada.

 QUESTÃO 2

A sociedade medieval europeia e a sociedade que se construiu
na Idade Moderna têm como característica comum

A) a mobilidade entre as classes sociais.

B) a desigualdade entre as camadas sociais.

C) o caráter estamental de sua estrutura social.

D) o trabalho rural como base da sobrevivência social.

E) a ocorrência frequente de lutas mortais entre os
elementos da classe dos cavaleiros.

 QUESTÃO 3

A agressividade registrada contra as populações indígenas do
litoral das terras do Brasil, por parte dos conquistadores
portugueses, resultava, dentre outras questões,

A) da disputa pelas áreas de escambo do pau-brasil entre
portugueses e indígenas.

B) da aliança entre os povos indígenas e as populações
quilombolas contra a invasão dos portugueses.

C) da divulgação do protestantismo entre os indígenas, como
resultado da ação missionária dos protestantes
franceses.

D) do etnocentrismo, sentimento baseado na ideia de
superioridade cultural do conquistador, frente ao
conquistado, considerado inferior.

E) da antropofagia generalizada praticada pelos povos
indígenas contra os conquistadores portugueses.

 QUESTÃO 4

As fábricas eram, geralmente, insalubres: seus
arquitetos pouco se preocupavam com a higiene
e com a estética. Os tetos eram baixos, de forma
a se perder o menos possível de espaço, as
janelas eram estreitas e, quase sempre, ficavam
fechadas. Nas fiações de algodão, a borra
pulverizada flutuava como uma nuvem,
penetrando nos pulmões e causando, a longo
prazo, os mais graves distúrbios. (MANTOUX. In:
Koshiba, 2000, p. 399).

O cenário descrito no texto está na base da contextualização
que deu origem, na Inglaterra,

A) ao “despotismo esclarecido” de ação amplamente liberal.
B) ao movimento operário, que levou à criação dos

sindicatos.
C) à introdução de práticas socialistas na relação entre

patrões e empregados.
D) ao desenvolvimento do pensamento calvinista, que

privilegiava a relação entre religião e vida econômica.
E) à reforma da Constituição nacional, que permitiu a

participação dos operários nos lucros das empresas.

 QUESTÃO 5

O pano de fundo foi comum: propagação do
Liberalismo e do Nacionalismo como ideologias;
a subprodução agrícola (acarretando alta de
preços de gêneros alimentícios) e o subconsumo
industrial (provocando a falência de fábricas e o
desemprego do proletariado); descontentamento
do proletariado urbano, devido ao desemprego,
aos salários baixos e à alta do custo de vida;
descontentamento da burguesia, excluída do
poder político e atingida pela crise econômica.
(AQUINO et al. 1993, p. 158-159).

As ondas revolucionárias de 1830 e 1848 na Europa, embora
tenham o fundo comum descrito no texto, apresentavam como
fator de diferenciação, na onda revolucionária de 1848,

A) a luta das mulheres sufragistas.
B) a presença das ideias socialistas.
C) o início da campanha abolicionista.
D) o movimento cartista, originário na Rússia.
E) a propaganda emigratória, na Itália, financiada pelo Brasil.

 QUESTÃO 6

C) pelo investimento de capitais originários do tráfico de
escravos na indústria.

D) pela promulgação da Lei de Terras, que beneficiava os
pequenos agricultores.

E) pelo controle da imprensa por parte da Igreja Católica,
com o apoio das instituições municipais.

A sobrevivência de princípios absolutistas na estruturação do
Estado Monárquico brasileiro pode ser comprovada

A) pela presença e atuação do Poder Moderador na política
do Império.

B) pela assinatura das tarifas Alves Branco, que protegiam
o mercado nacional.

Esta prova deverá ser respondida EXCLUSIVAMENTE pelos candidatos aos cursos de Administração, Arte-Educação, Ciências
Contábeis, Ciências Econômicas, Comunicação Social, Educação Física, Filosofia, Geografia, História, Letras, Pedagogia,
Psicologia, Secretariado Executivo, Serviço Social e Turismo.
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 QUESTÃO 8
Para consolidar seu poder, Stálin implantou um
regime de terror, perseguindo quem divergisse
dele. Foram assassinados os dirigentes da
revolução, entre os quais Trotski. Stálin impôs o
deslocamento obrigatório de contingentes de
população (minorias nãorussas, como chechenos
e tártaros) para povoar regiões remotas ou
controlar territórios rebeldes. A opressão e os
privilégios que passaram a ter os burocratas
explicam o ódio que o stalinismo provocou entre
as populações da URSS. Ele ficou no poder até
sua morte, em 1953. (REVOLUÇÃO Russa, 2008,
p. 91).

A orientação político-econômica do governo Stálin, na União
Soviética, caracterizou-se pelo
A) evolucionismo, conflitos étnicos e autoritarismo.
B) coletivismo, totalitarismo e planificação econômica.
C) anti-imperialismo, monopolismo e livre cambismo.
D) etnocentrismo, ruralismo e populismo.
E) sindicalismo, ludismo e anarquismo.

 QUESTÃO 9
Liu Xiabo [ganhador do prêmio Nobel da Paz, em
2010], de 54 anos, é um ex-professor universitário
chinês que há duas décadas milita pelos direitos
humanos em seu país. Dificilmente Liu poderá
viajar a Oslo para receber o diploma, a medalha e
o cheque de 1,5 milhão de dólares, porque se
encontra preso em uma cela a 500 quilômetros
de Pequim, onde cumpre pena de onze anos por
“subversão contra o estado”. (FONSECA, 2010,
p. 98).

 QUESTÃO 7
Com o rompimento do Sistema Colonial ibérico,
após a emancipação política, redefiniu-se a
dependência econômica da América Latina. [...]
A independência política trouxe o livre cambismo.
A Inglaterra industr ia l izada pôde ocupar
esses mercados, sem a intermediação da
antiga metrópole, comprando diretamente
matérias-primas e gêneros alimentícios e
vendendo diretamente produtos manufaturados.
Ela exportava também ideias, pois a elite das
novas nações — culturalmente dependentes do
exterior — aceitava os princípios do liberalismo
econômico, que defendiam a especialização dos
países no que produzissem melhor. (CÁCERES,
1996, p. 309).

A posição periférica ocupada pelos países da América Latina,
no auge da expansão imperialista da Segunda Revolução
Industrial, decorria
A) da escassez de jazidas de minérios, produtos

fundamentais para a industrialização em seu território.
B) do fracasso de experiências de industrialização, resultante

da incapacidade de sua mão de obra.
C) do monopólio comercial sobre a região, mantido pelos

Estados Unidos desde o fim da Guerra de Secessão.
D) de acordos de nãoinvestimento em atividades industriais,

firmados com a Alemanha, França e Itália, os países mais
desenvolvidos da época.

E) do fato de suas economias estarem voltadas
essencialmente para a produção e exportação de
matérias-primas e de gêneros agrícolas, e para a
importação de produtos industrializados.

 QUESTÃO 10
A crise do socialismo na URSS imediatamente
repercutiu na Europa Oriental [Leste Europeu]. Pra
começar, o próprio Gorbachev apontou para as
mudanças ao declarar: ”Vamos parar de querer
ensinar aos outros povos como eles devem viver”.
Era o sinal verde para o fim do vermelho. As
eleições livres varreram os comunistas do poder.
A Europa Oriental escolheu a volta ao capitalismo.
(SCHMIDT, 2005, p. 718).

A desagregação do Leste Europeu, após a queda da União
Soviética, em 1989, teve como desdobramentos os conflitos
étnicos na região, que se caracterizaram por apresentar

A) violência militar, étnica e sexual contra os muçulmanos
da Bósnia.

B) confrontos religiosos de católicos romanos x católicos
ortodoxos.

C) aliança entre fundamentalistas muçulmanos locais e os
dirigentes das repúblicas islâmicas do norte da África.

D) perseguições e extermínio de populações negras,
descendentes de africanos escravizados introduzidos na
região.

E) fortalecimento de minorias étnicas, compostas por
ciganos e asiáticos.

 QUESTÃO 11
A região Sul do Brasil é formada pelos Estados
do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.
Abrange uma área de 576409,6 quilômetros
quadrados, considerada como o menor complexo
regional do Brasil. Sua população totaliza
um quantitativo de 27 719 118 habitantes,
apresentando uma densidade demográfica de 48
habitantes por quilômetro quadrado. (A REGIÃO
Sul..., 2010).

O texto e os conhecimentos sobre a Região Sul do Brasil,
permitem afirmar:
A) A condição de menor complexo regional do país vem

crescendo como um fator negativo ao êxito da
industrialização dos estados que a compõem.

B) O quantitativo mínimo da população, aliado à densidade
demográfica tem comprometido a preservação cultural,
plural e diversa da região.

C) A densidade demográfica da Região Sul se assemelha
à da Região Norte do país, visto que ambas se
apresentam densamente povoadas.

D) O mínimo percentual de negros na população dessa
região resulta da ausência do trabalho escravo nos
períodos Colonial e Imperial.

E) A média do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) dos
três estados da Região Sul encontra-se entre os seis
melhores do país.

A “subversão contra o estado”, de que foi acusado o ganhador
do prêmio Nobel da Paz, em 2010, pelo Estado Socialista
Chinês diz respeito

A) à sua desobediência quanto às leis chinesas referentes
à política do “filho único”.

B) ao seu apoio às ações terroristas contra os Estados
Unidos, por parte de militantes árabes.

C) ao engajamento do ex-professor na luta armada contra
o Partido Comunista Chinês.

D) às suas denúncias contra a repressão e às perseguições
políticas por parte do totalitarismo chinês.

E) à sua aliança com capitalistas norte-americanos para a
divulgação de críticas à política econômica chinesa.

Hist -
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 QUESTÃO 12
Uma das razões que levaram os árabes muçulmanos a se
decidir pela migração para outro país, na fase indicada no texto,
relaciona-se

A) à herança do espírito de aventura das tribos árabes
nômades, desde a Égira, ocorrida na Alta Idade Média.

B) à diáspora judaica, imposta pelos países integrantes da
Liga das Nações, o que provocou conflitos e insegurança
no mundo árabe.

C) ao conflito no Oriente Médio, por conta da criação do
Estado de Israel e da falta de perspectivas econômicas
na região.

D) à rivalidade entre Alemanha e Rússia, no Oriente Médio,
pelo controle do Estado de Israel, o que gerou uma grande
instabilidade política nessa região.

E) ao monopólio do mar Mediterrâneo pelos vencedores da
Guerra, o que dificultou o desenvolvimento das atividades
comerciais dos árabes muçulmanos.

 QUESTÃO 13
O fluxo migratório expressivo, de árabes muçulmanos, em
direção ao Estado do Paraná, como sugere o texto, atribui-se

A) ao crescimento econômico, impulsionado pelo
desenvolvimento do setor cafeeiro e da infraestrutura do
Estado, durante os anos 50 e 60, do século XX.

B) à proximidade do Paraná com paises sul-americanos que
abrigavam, desde o século XIX, inúmeras colônias de
árabes muçulmanos.

C) às relações de dependência do Brasil frente ao Oriente
Médio, motivadas pelo fornecimento do petróleo.

D) à presença de expressiva população muçulmana, no
Brasil, desde a revolta do Malês, na primeira metade do
século XIX.

E) ao espaço aberto no mercado de trabalho da região, em
consequência da extinção do trabalho servil nas
propriedades agrícolas.

 QUESTÃO 14
Comparando-se os movimentos sociais messiânicos de
Canudos, Contestado e do Padre Cícero, é possível identificar
como peculiaridade do Contestado

A) a crença na intervenção sobrenatural de D.Sebastião na
restauração da monarquia e na derrota dos republicanos.

B) o culto à personalidade, dirigido ao líder da comunidade
religiosa, a quem eram atribuídos poderes fantásticos.

C) a resistência armada ao ataque das tropas estaduais,
comandada pelos líderes religiosos do movimento.

D) o caráter de movimento operário e de luta por melhores
salários dos empregados das indústrias da região.

E) a instabilidade quanto à posse da terra por pequenos
proprietários, ameaçados por empresas estrangeiras e
por lutas entre coronéis locais.

 QUESTÃO 15
O Plano Estratégico dos Portos do Paraná, estudo
que traça ações e o possível cenário para o setor
portuário estadual nos próximos 20 anos, destaca
o potencial de Antonina e Pontal do Paraná para
atender as diversas atividades ligadas à extração
de petróleo. “Pontal do Paraná, por exemplo, cuja
baía tem grande profundidade, teria capacidade
para receber grandes navios petrolíferos e abrigar
estaleiros para construção naval, apoio marítimo
e bases de exploração do Pré-Sal”, afirma o
superintendente da Administração dos portos de
Paranaguá e Antonina— Appa, Mario Lobo Filho.
(PARANÁ na exploração..., 2010).

O texto e os conhecimentos sobre a exploração do pré-sal
permitem afirmar que os prováveis benefícios alcançados por
Pontal do Paraná e Antonina inscrevem-se, dentre outros,

A) no campo polít ico, com a possível instalação de
vice-governadores na região.

B) no campo cultural, com a aplicação de conhecimentos
técnicos de exploração de origem alemã.

C) na área ambiental, ao atrair grande quantidade de navios
e construção de terminais petrolíferos.

D) no âmbito social, com a geração de empregos, renda e
melhoria na qualidade de vida.

E) na realização de projetos demográficos, com a
redistribuição de populações indígenas nas áreas
petrolíferas.
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Questões 12 e 13
A partir de 1945, no pós Segunda Guerra Mundial,
a imigração dos árabes muçulmanos ao Brasil
ganhou intensidade. Parte daquele contingente
se instalou no Estado do Paraná, inicialmente,
em Paranaguá. Mais tarde, dirigiu-se para
Curitiba, Araucária, Lapa, Ponta Grossa,
Guarapuava, Serro Azul, Londrina, Maringá e Foz
do Iguaçu. Esta última localidade [Foz do Iguaçu]
possui atualmente a maior colônia árabe do
Estado. (A PARTIR de 1945..., 2010).
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