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HISTÓRIA � QUESTÕES de 1 a 15
Esta prova deverá ser respondida EXCLUSIVAMENTE
pelos candidatos aos cursos de
• Arte-Educação, Ciências Econômicas,

Comunicação Social, Filosofia, Geografia,
História, Letras, Pedagogia, Secretariado
Executivo, Serviço Social  e Turismo.

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

Questão 1
No estudo e no ensino de História, no Brasil, a
história da África foi quase inexistente, até muito
pouco tempo atrás. A preocupação dos historiadores
com a presença africana no Brasil ou com as
relações mantidas, ao longo dos séculos, com
aquele continente era muito pequena. Essa situação
mudou significativamente e, hoje, é cada vez maior
a preocupação em articular a história do Brasil
escravista à da África pré-colonial, em entender as
comunidades negras à luz da bagagem cultural
trazida da África, desde, aproximadamente, três
séculos. (SOUZA, 2007, p. 98).

A partir da análise do texto e dos conhecimentos sobre
a importância do conhecimento histórico, identifique as
afirmativas verdadeiras.

I. O dogmatismo adotado pela historiografia, no mundo atual,
como princípio fundamental, tem impedido uma nova
interpretação da História.

II. O estudo da História, ao permitir a articulação entre a
trajetória de vida de sociedades que mantiveram contato
entre si, ao longo do tempo, possibilita a identificação de
traços comuns entre elas.

III. O conhecimento histórico funciona como instrumento que
norteia o processo de resgate da identidade étnica e
cultural de uma determinada sociedade.

IV. A produção do conhecimento histórico independe da
experiência de outras ciências, devido à especificidade da
própria ciência histórica.

V. A aproximação do Brasil em relação à África e às suas
raízes históricas, do século XVI ao século XIX, se
intensificou após a descolonização do mundo afro-asiático.

A alternativa que indica todas  as alternativas
verdadeiras é a

A) I e II . C) II, III  e V. E) I, III, IV  e V.
B) II  e IV . D) III, IV  e V.

QUESTÕES 2 e 3
Durante a Baixa Idade Média [do século XI ao
século XV], as relações comerciais se davam entre
o sudeste da Ásia, o norte da África e a Europa. O
mercado estava limitado a essas regiões.
A partir do século XV, com a circunavegação da
África, a descoberta do caminho marítimo para as
Índias por Vasco da Gama, a chegada de Colombo
à América e a volta ao mundo por Fernão de
Magalhães expandiram-se as regiões produtoras
e consumidoras, constituindo-se o mercado
mundial.
A descoberta de novos continentes, com o
conseqüente surgimento de um mercado mundial,
interligando Europa, África, Ásia e América, recebeu
em História o nome de expansão marítima e
comercial européia. (CÁCERES,1993, p. 11).

Questão 2
As relações comerciais durante a Baixa Idade Média,
conforme referidas no texto, foram

A) empreendidas durante o renascimento Carolíngio, por se
dedicar à institucionalização de procedimentos e de normas
que assegurassem o poder do particularismo feudal.
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B) mantidas, em decorrência do controle exercido pelos
senhores feudais sobre a qualidade dos produtos a
serem comercializados pelas corporações de ofício.

C) desarticuladas pela interferência de mercadores, que
contestavam a ampliação do comércio além das fronteiras
da Europa cristã.

D) fortalecidas pelas hansas ou ligas, associações comerciais
que mantiveram suas atividades fundamentadas na
concepção de lucro e de capitalização.

E) consolidadas pela rede de cidades medievais, liderada
pela Alemanha e pela França, que decidiram por continuar
sob a tutela dos senhores feudais.

Questão 3
No processo de constituição do mercado mundial, a partir
do século XV, como definido no texto, comprova-se

A) o desinteresse da Inglaterra pelas novas conquistas
ultramarinas, uma vez que já dominava o comércio de todo
o norte da Europa, desde a Guerra dos Cem Anos.

B) a oficialização do direito consuetudinário como instrumento
eficaz nas negociações entre as nações mercantilistas,
desconhecedoras do regime de propriedade privada.

C) os investimentos nas atividades artesanais como suporte
ao funcionamento das fábricas e indústrias, estabelecidas
nas colônias ultramar.

D) o respeito cultivado pelas nações mercantilistas em
relação ao espaço de domínio de suas co-irmãs, em
obediência aos princípios da “Trégua de Deus”,
estabelecidos pela Igreja Católica.

E) as disputas ibéricas, entre Portugal e Espanha, que
geraram controvérsias e conflitos acerca do direito de
posse sobre as terras descobertas e/ou a descobrir.

Questão 4
A generalização do trabalho escravo africano, no
Brasil, a partir do final do século XVI, deveu-se a
diversos fatores. No início da colonização,
recorreu-se à escravização da mão-de-obra nativa,
rompendo as relações amistosas que se havia
estabelecido entre portugueses e indígenas nos
primeiros contatos. Os missionários jesuítas,
apoiados pelo Estado metropolitano, não aceitaram
a imposição da escravidão aos índios e entraram
em choque com os colonos. Estes necessitavam
de braços para iniciar a atividade agrícola, e os
religiosos desejavam a cristianização dos nativos,
sua pacificação e transformação em trabalhadores
livres. A prática jesuítica mais comum foi reuni-los
em aldeamentos, conhecidos como missões.
(VICENTINO; DORIGO, 1997, p. 107).

A análise do texto e os conhecimentos sobre as relações
de trabalho no Brasil Colonial permitem afirmar:

A) As relações amistosas entre portugueses e indígenas,
que se estabeleceram nos primeiros contatos, garantiram
a estes últimos o direito à liberdade e à cidadania.

B) Os missionários jesuítas posicionaram-se contrários à
escravidão dos índios, porque desejavam cristianizá-los,
protegê-los, e, ao mesmo tempo, explorar seu trabalho.

C) O Estado metropolitano, embora aconselhado pela
Companhia de Jesus, manteve a escravidão indígena em
larga escala, durante o Período Colonial.

D) A prática do aldeamento indígena se institucionalizou como
um recurso para assegurar a permanência das tradições
e das manifestações culturais dos índios.

E) A escravização indígena se intensificou nos séculos XVII
e XVIII, devido à sua facilidade de adaptação às novas
situações de trabalho, como na fabricação do açúcar.

Questão 5
As primeiras tentativas de colonização direcionadas
ao território que veio a se constituir no Estado do Paraná
datam do início do século XVI, quando expedições
estrangeiras exploraram a região à procura de madeira
de lei. No século XVII, os paulistas e os portugueses
começaram a se estabelecer na região, com a
descoberta de ouro, aliada à caça ao índio para utilizá-lo

como escravo. A atividade mineradora, no entanto, não
se desenvolveu como era esperado, uma vez que os
exploradores de ouro se dirigiram, em maior
quantidade, para as áreas que passaram a ser
conhecidas como as Minas Gerais. (HISTÓRIA..., 2007).

Com base nessas informações e nos conhecimentos
sobre a região do Paraná, no Período Colonial, identifique
as afirmativas verdadeiras.

I. A procura de madeira de lei esteve direcionada, no Período
Colonial, à Região Sul, visto inexistir espécies similares no
litoral do Nordeste e Sudeste.

II. O interesse da Coroa em manter a exploração aurífera na
capitania do Paraná, durante o século XVIII, impediu as
contestações do exclusivo comercial estabelecido pela
Coroa.

III. A descoberta de ouro, no século XVII, que resultou no início
da ocupação da região, contribuiu para a definição, em
1695, da demarcação do então povoado chamado de Vila
de Nossa Senhora dos Pinhais, posteriormente Curitiba.

IV. A intensificação da procura de índios para escravização
relacionava-se à escassez de africanos escravizados, uma
vez que eram destinados, na maioria, à exploração aurífera
em Minas Gerais.

V. A atividade econômica, voltada para a mineração na região
das Minas Gerais,  transformou a área de Curitiba em um
ponto estratégico de passagem de gado, destinado ao
abastecimento daquela região.

A alternativa que indica todas  as afirmativas verdadeiras é a
A) I e II . C) II, III  e V. E) I,III, IV  e V.
B) II  e IV . D) III, IV  e V.

Questão 6
1755. Por volta das 9h30 da manhã ensolarada
do Dia de Todos os Santos, Lisboa saiu de sua
rotina ao ser abalada por um terremoto de
intensidade nunca vista até então – cientistas
estimam que o desastre tenha ultrapassado os
oito graus na escala Richter (a escala, cuja
graduação vai até nove, ainda não existia na
época). Após sete minutos de séries rápidas de
vinte e dois tremores, o que restou da capital
portuguesa foi o caos. Construções estavam em
ruínas ou incendiadas, corpos apareciam sob os
destroços e ondas imensas formavam-se na
região costeira – como o epicentro do abalo teve
lugar no oceano Atlântico, um maremoto atingiu
Lisboa, que viu determinados pontos ficarem cinco
metros embaixo da água. Não há números
precisos sobre a catástrofe, mas estima-se que
entre dez mil a cinqüenta mil pessoas tenham
sucumbido ao terremoto, que poupou apenas três
mil dos cerca de vinte mil prédios que existiam na
cidade. (GORGULHO; CRISTIANINI, 2005, p. 18).

A catástrofe descrita pelo texto, o terremoto de Lisboa,
registrou-se durante a era Pombalina e teve, como
desdobramento,

A) o redirecionamento dos navios negreiros da África para
Portugal, com vistas à intensificação dos trabalhos de
reconstrução da capital do Reino.

B) a incidência de pesados tributos e a fiscalização severa
sobre a produção aurífera nas terras do Brasil, para
garantir a reconstrução de Lisboa.

C) a revolta da população de Lisboa em relação aos
desígnios de Deus, o que levou à conversão de um grande
contingente de católicos para outros credos, como o
judaísmo e o protestantismo.

D) a comprovação da solidariedade dos demais impérios
coloniais, que contribuíram com uma enorme ajuda
financeira para o reerguimento da capital  do reino português.

E) a dispersão da população metropolitana em direção às
colônias portuguesas localizadas no Extremo Oriente,
movida pelo temor de novos terremotos e maremotos.

His-
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A análise do mapa e os conhecimentos sobre as revoltas
nele representadas permitem afirmar:

A) A Confederação do Equador conquistou a autonomia das
províncias envolvidas até a Proclamação da República, em
1889.

B) A Revolta Liberal provocou a revogação do Poder
Moderador, em atendimento às condições impostas pelos
proprietários de terras das províncias implicadas.

C) A Revolta Liberal e a Revolução Farroupilha destacaram-se na
história do Segundo Império por conter, no seu programa,
exigências, como a abolição da escravidão e a constituição da
província do Paraná.

D) A Revolta Praieira foi liderada pelos comerciantes
portugueses estabelecidos em Pernambuco, insatisfeitos
com o monopólio exercido pelos latifundiários quanto ao
comércio de exportação e importação local.

E) Os movimentos indicados no mapa têm em comum o fato de
terem sido motivados pelas medidas antiliberais adotadas
pelos governantes no poder, desde o Primeiro Império.

QUESTÕES 8 e 9
Em 1848, Marx anunciava um espectro a rondar a
Europa, o comunismo. Em 1917, o espectro
materializou-se nas franjas do território europeu. A
Revolução Russa modificou o curso da expansão
capitalista mundial ao longo do século XX. A
experiência soviética impôs enorme recomposição
interna nos países centrais, permitindo aos
movimentos operários desses países conquistarem
uma série de direitos sociais. (FONTES, 2007, p. 98).

Questão 7
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Questão 10
A história oficial do Paraná começa em 29 de
agosto de 1853 com a Lei Imperial n. 704,
assinada por D. Pedro II, que desmembrou
definitivamente a região da Província de São Paulo.
(HISTÓRIA..., 2007).

No momento em que o Paraná foi elevado à categoria de
Província, é possível destacar, no contexto internacional,
acontecimentos tais como,

A) a Guerra do Paraguai, que fortaleceu a instituição da
escravidão no Brasil e nos demais países implicados
nessa guerra.

B) a retração do processo de industrialização da Inglaterra,
em decorrência da unificação da Alemanha e da Itália.

C) o desenvolvimento capitalista dos Estados Unidos, que
acirrou a rivalidade econômica, social e política entre os
estados do Norte e do Sul daquele país.

D) a desestruturação da política imperialista, que se
constituiu com o objetivo de preservar as culturas e as
etnias do mundo afro-asiático.

E) o fortalecimento da classe operária nas ex-colônias da
América Latina, como desdobramento do acelerado
processo de industrialização, iniciado na primeira metade
do século XIX.

Questão 8
O anúncio a que o texto se refere diz respeito ao conteúdo
do Manifesto Comunista de 1848. A divulgação do seu
texto, naquele ano, representou um “espectro” para o
mundo europeu, dominado pelo capitalismo industrial em
plena expansão.

O Manifesto incomodou as nações capitalistas, ao afirmar
que

A) a queda da burguesia e a vitória do proletariado seriam
igualmente inevitáveis, em um mundo conflitado pelo
capital e pelo trabalho.

B) a destruição do Estado burguês e sua substituição por
uma república de pequenos proprietários seria a garantia
do poder em mãos dos camponeses.

Questão 9
Identifique com V as afirmativas verdadeiras e com F, as falsas.
A materialização do “espectro” se deu com a revolução
Russa de 1917, que resultou na implantação do
socialismo real e na formação da União Soviética,
acontecimentos que

(  ) impediram a industrialização do Brasil com a divulgação da
ideologia do socialismo nos sindicatos de operários do país.

(  ) motivaram a reflexão, por parte dos países imperialistas,
quanto aos princípios do capitalismo frente às condições
sociais e de trabalho do operariado, e qual a melhor
solução para esse problema.

(  ) impuseram um novo sistema econômico que ultrapassou
as fronteiras da União Soviética e se fez representar na
África, na Ásia e na América Latina.

(  ) resultaram no controle do Oriente Médio pelos sovietes,
durante as décadas de 1920 e 1930, após negociações
com os países componentes do Eixo.

(  ) contribuíram para a inclusão do planejamento econômico
nos programas de governo dos países capitalistas,
prática, até então, inexistente nesses países.

A alternativa que indica a seqüência correta, de cima
para baixo, é a

A) F V V F V C) F F V V V E) V F F F V
B) V V F F F D) F V F V F

C) a religião e os dogmas da Igreja Católica deveriam ser
respeitados, por se apresentarem como instrumentos de
reforma e de justiça social.

D) a submissão dos sindicatos e dos operários ao Estado
mantido pelo trabalhismo agiria como mecanismo
fortalecedor da campanha pela igualdade de condições
para todos os trabalhadores.

E) o chamado fermento socialista permaneceria em defesa
da propriedade privada e da livre iniciativa, que vinham
sendo preservadas desde o início da Revolução Industrial,
na Inglaterra.

Questão 11
               A Nova diáspora alemã
Os alemães estão caindo fora. No ano passado, 155 000
deixaram o país. Grande parte deles foi atraída por
melhores salários no exterior. O êxodo é maior até do
que o que sucedeu à II Guerra Mundial. A média anual
de emigrantes entre o fim da década de 40 [século XX] e
o início da década de 50 girava em torno de 110000.

His-
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(JARDIM, 2007, p. 74)

Questão 12
O Paraná, enquanto estado da federação brasileira – de
1889 a 2007 –, ao longo, portanto, de 118 anos,

A) solucionou as questões relativas às disputas pela terra,
com a colaboração dos órgãos construtores de barragens
e de usinas hidrelétricas na bacia do Paraná.

B) extinguiu, por força da lei, inúmeros povoados constituídos
de quilombolas, paisagem característica da região, desde
a época do Brasil Colonial.

C) registra a importância, em âmbito internacional, do porto
de Paranaguá, como um dos maiores exportadores de
grãos, provenientes do Paraná, Mato Grosso e mato
Grosso do Sul.

D) apresenta como solução às questões sociais a
permanência da situação de isolamento das atividades
econômicas tanto das interferências do Governo Federal
quanto do Mercosul.

E) mantém a exploração do ouro de aluvião, como fonte de
recursos para o estado e garantia de emprego ao grande
contingente da área rural.

Com base no gráfico, nas informações e nos
conhecimentos sobre a realidade atual da questão da
emigração na Europa, particularmente na Alemanha,
pode-se afirmar:

A) A partir de 1950, a emigração alemã permaneceu restrita
aos territórios da Europa Ocidental, devido às facilidades
de emprego e de oportunidades de enriquecimento.

B) A significativa redução de emigrantes, nas décadas de 70
e 80 do século passado, foi ocasionada pelas restrições
impostas pela União Européia às atividades turísticas da
região.

C) A nova diáspora alemã tem-se voltado para o Extremo
Oriente, em decorrência da prosperidade dos países
daquela região, com a emergência dos Tigres Asiáticos.

D) O fenômeno da emigração alemã está vinculado à reação
de grande parte da população às idéias neonazistas que
dominam o país.

E) O vertiginoso aumento do número de emigrantes alemães
do final da década de 1980 até os dias atuais
relaciona-se, dentre outros, à reunificação da Alemanha,
a partir da queda do Muro de Berlim.

Há milênios, muros separam os homens. Na
Antiguidade, os chineses construíram uma
barreira para proteger seu império dos bárbaros,
tal como fizeram os romanos na Grã-Bretanha,
com a muralha de Adriano. O terrível é que, no
mundo moderno, persistem os muros para
segregar grupos humanos. (INFOGRAFE, 2007,
p. 26).

No contexto do pós-guerra e da nova ordem mundial,
outros muros foram construídos ou se encontram em
construção, e, sobre eles, pode-se afirmar:

A) O muro da Cisjordânia foi uma tentativa desse país de
conter a violência e os ataques oriundos do terrorismo
israelense.

B) O muro construído pelos Estados Unidos na sua fronteira
com o México resultou na retirada do México do bloco
econômico NAFTA.

Questão 13

Questão 15

— Olá, eu gostaria de denunciar uma situação de trabalho
escravo.
— A senhora pode falar...
— É uma fazenda que usa capangas pra vigiar os
empregados.
— E onde fica essa fazenda?
— Aqui em Piracicaba, interior de São Paulo.
— A senhora tem um ponto de referência mais próximo?
— Fica na Estrada do Pinhal, depois da primeira cancela.
— A sua denúncia será investigada.
— Eu tô até aliviada.
— O Ministério do Trabalho agradece.

Uma campanha da Procuradoria Regional do Trabalho
de São Paulo. (VOCÊ..., 2007, p. 77).

A partir da análise do texto e dos conhecimentos sobre
as formas de trabalho escravo, que ainda persistem no
Brasil, permitem afirmar que elas decorrem, entre outros
fatores,

A) da legalização do trabalho infantil como alternativa à
complementação do rendimento das famílias faveladas
das regiões urbanas.

B) da indiferença dos órgãos governamentais e da imprensa,
que se negam a divulgar transgressões desta natureza,
direcionadas ao trabalhador do campo.

C) da proliferação do minifúndio, como resultado da Reforma
Agrária, o que vem provocando, em escala crescente, a
migração dos trabalhadores das cidades para o campo.

D) da existência de um contingente populacional de
trabalhadores rurais desamparados, que necessitam de
assistência de órgãos públicos atuando rotineiramente
naquelas áreas para extinguir essas práticas.

E) do fato de ser o Sudeste a região que apresenta o índice
mais elevado de analfabetismo na zona rural, em
decorrência da ausência de escolas em grande parte do
interior dos estados que a compõem.

Questão 14
A produção de biocombustíveis no Brasil, nesses últimos
anos,

A) revelou ser o país um dos pioneiros na pesquisa e
desenvolvimento desta tecnologia, com perspectivas de
poder determinar os rumos da produção mundial, nesta
primeira metade de século.

B) erradicou o problema da escassez de alimentos, que castigou
a região nordestina ao longo da História, devido aos lucros
trazidos pela nova monocultura da cana-de-açúcar.

C) ofereceu, em âmbito nacional, condições favoráveis ao
homem do campo, através da implantação da política de
preservação dos minifúndios.

D) garantiu a retomada oficial do sistema de monocultura nas
fronteiras agrárias e territoriais do país, privilegiando a
cana-de-açúcar em detrimento da cultura da soja e do milho.

E) erradicou a prática das queimadas para replantio,
resolvendo, assim, o impacto da poluição da natureza, na
Amazônia.

C) O Muro de Berlim contrariou os projetos da Guerra Fria,
uma vez que as duas Alemanhas, durante toda sua
existência, conviveram de forma harmônica e pacífica.

D) O muro do Curdistão, construído pelos norte-americanos,
após a invasão do Iraque, tem o objetivo de manter isolada
a minoria curda que vive em território iraquiano.

E) O muro de Berlim, o da Cisjordânia e o dos Estados
Unidos, embora erguidos em épocas e regiões distintas,
apresentaram como finalidade impedir o trânsito de
pessoas.
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