
       



 

INSTRUÇÕES 
 

• Você está recebendo do fiscal um Caderno de Questões com 120 (cento e vinte) questões, faça somente as 

questões que pertencem ao seu grupo.  

• Você receberá, também, a Folha de Respostas personalizada para transcrever as respostas da prova objetiva. 

 

ATENÇÃO 

 

1- Confira seu nome, número de inscrição e assine no local indicado na capa. 

2- Aguarde autorização para abrir o caderno de provas. 

3- A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, não sendo permitidas perguntas aos Fiscais. 

4- Este caderno de provas contém questões objetivas, conforme o quadro abaixo, com 5 (cinco) alternativas cada uma, 

indicadas com as letras A, B, C, D e E. 

5- Cada candidato deverá responder a 45 questões, de acordo com o seu Grupo de Cursos de A a K, conforme quadro 

abaixo. 

 

6- Identifique as provas relativa aos seu curso assinalando com X o seu grupo de curso, no quadro acima. 

7- A tabela Periódica dos Elementos – Anexo da Prova de Química – encontra-se inserida neste caderno. 

8- Ao receber a folha de respostas, examine-a e verifique se os dados nela impressos correspondem aos seus. Caso haja 

alguma irregularidade, comunique-a imediatamente ao Fiscal. 

9- Transcreva para a folha de respostas o resultado que julgar correto em cada questão, preenchendo o círculo 

correspondente com caneta de tinta preta ou azul-escuro e assine no local apropriado. 

10- Na folha de respostas, a marcação de mais de uma alternativa em uma mesma questão, bem como rasuras e 

preenchimento além dos limites do círculo destinado para cada marcação anulam a questão. É de sua inteira 

Grupo de 
Cursos 

Cursos Provas 

A Ciência da Computação – Engenharia Ambiental – 
Engenharia de Alimentos – Física – Química 

Física, Matemática e Química 
Todas com questões de 1 a 15. 
 

B Matemática Filosofia, Física e Matemática 
Todas com questões de 1 a 15. 
 

C Administração – Ciências Contábeis – Ciências   
Econômicas – Geografia – Turismo 

Geografia, História e Matemática 
Todas com questões de 1 a 15. 
 

D Arte-Educação – Filosofia – História – Letras – Pedagogia – 
Serviço Social 

Filosofia, História e Sociologia 
Todas com questões de 1 a 15. 
 

E Secretariado Executivo História, Matemática e Sociologia 
Todas com questões de 1 a 15. 
 

F Agronomia – Ciências Biológicas – Enfermagem – 
Engenharia Florestal – Farmácia – Medicina Veterinária – 
Nutrição  
 

Biologia, Matemática e Química 
Todas com questões de 1 a 15. 

G Fonoaudiologia  Biologia, Física e Sociologia 
Todas com questões de 1 a 15. 
 

H Psicologia Biologia, Filosofia e História 
Todas com questões de 1 a 15. 
 

I Fisioterapia Biologia, Física e Química 
Todas com questões de 1 a 15. 
 

J Educação Física Biologia, Física e História 
Todas com questões de 1 a 15. 
 

K Comunicação Social Geografia, História e Sociologia 
Todas com questões de 1 a 15. 
 



responsabilidade a transcrição de suas respostas. 

11- Não haverá substituição, em hipótese alguma, da folha de respostas. 

12- Não serão permitidas consultas, empréstimos e comunicação entre os candidatos, tampouco o uso de livros, 

apontamentos e equipamentos, eletrônicos ou não, inclusive relógios.O não cumprimento dessas exigências implicará a 

exclusão do candidato deste Processo Seletivo. 

13- Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao Fiscal. Aguarde autorização para devolver, em 

separado, o caderno de provas e a folha de resposta s, devidamente assinados.  

14- Esta prova terá, no máximo, 4 horas de duração, incluindo o tempo destinado à transcrição de suas respostas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



H I S T Ó R I A  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questão 01 
 Assinale a alternativa INCORRETA, em relação ao pr ocesso de desenvolvimento da cafeicultura no Estado  

do Paraná. 
a) Paulistas e mineiros iniciaram a ocupação da região conhecida como Norte Pioneiro, por volta de 1860, atraídos 

pelas terras necessárias para a expansão da cafeicultura paulista. 
b) O escoamento da produção de café, em seus primórdios, preocupou o Governo Estadual porque poderia causar 

uma quebra na unidade territorial do Estado, uma vez que os cafeicultores paranaenses escoavam sua produção 
através do Estado de São Paulo. 

c) A Companhia de Terras Norte do Paraná, subsidiária brasileira da Paraná Plantation, empresa sediada em 
Londres, foi a responsável pela colonização da região, vendendo lotes de 15 mil alqueires a pequenos 
proprietários, destinados ao plantio de café, sendo que nas décadas de 1950 e 1960 quase todos os lotes já 
estavam vendidos.           

d) No auge da produção cafeeira paranaense, todo o processo industrial de torrefação e moagem do café era 
realizado em Curitiba, o que impediu o desenvolvimento econômico no interior e emperrou o desenvolvimento dos 
centros urbanos da região norte do Estado. 

e) Entre 1950 e 1960, mais de 900 mil pessoas se dirigiram para o Paraná constituindo um grande salto migratório no 
país.  

 
Questão 02 
 O Estado do Paraná, durante seu processo de coloni zação e desenvolvimento econômico, contou com a 

mão-de-obra estrangeira oriunda de diversos países em vários momentos da história. As relações étnico-
raciais geradas a partir da presença dos imigrantes , antes e depois de sua emancipação como província,  
em 1853, são responsáveis pela composição da cultur a das diversas regiões do Estado do Paraná 
formando um “mosaico multiétnico”. Assinale a alter nativa correta. 

a) Os japoneses foram os principais trabalhadores na lavoura e industrialização de erva-mate no século XIX e, por 
isso, a presença marcante de seus descendentes determina as características culturais na região de Guarapuava. 

b) Os ucranianos trouxeram a tradição da lavoura de café e sua cultura, está expressa na região de Londrina e 
Maringá. 

c) Portugueses, italianos, poloneses, alemães, ucranianos, japoneses, sírios e libaneses são os principais povos que 
compõem o espaço urbano da região de Curitiba e determina seu caráter cosmopolita e multicultural. 

d) O escritor Paulo Leminski, paranaense descendente de imigrantes alemães, se auto-identificava como um 
“mestiço curitibano”. 

e) Imigrantes indianos muçulmanos se instalaram em Foz do Iguaçu por conta do momento histórico no Líbano 
marcado pelo pós-Segunda Guerra; a implantação do Estado de Israel  e os conflitos na Palestina; a 
independência do Líbano. 

 
Questão 03 
 Na metade do século XVII, ocorreu a descoberta de ouro próximo à Baía de Paranaguá. Para esse 

acontecimento histórico assinale a questão INCORRET A. 
a) Marca o início do povoamento do litoral do Paraná. 
b) Ocorreram muitos conflitos na região porque os colonos europeus e brasileiros invadiam as terras dos povos 

indígenas, antigos habitantes do local. 
c) Paranaguá foi elevada à categoria de vila em 1660 devido à descoberta do ouro. 
d) Outras cidades foram surgindo seguindo a trilha do ouro, entre elas Curitiba, Guaratuba e Antonina. 
e) Em menos de 50 anos a febre do ouro estava acabada e as cidades da região investiram, pioneiramente, no 

plantio de uva.  
 
Questão 04 
  A respeito do governo do Presidente Juscelino Kubit schek, assinale a alternativa correta. 
a) Governou o país no período de 1960 a 1968 porque contou com uma reeleição. 
b) Construiu a cidade de Brasília com intuito de transferir a capital do país para lá, mas foi deposto antes da sua 

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. 



inauguração. 
c) Em seu governo foi criado o plano econômico conhecido como “Projeto de Metas” que pretendia combater tanto a 

inflação como o déficit público. 
d) O Plano de Metas propunha a meta de desenvolvimento de 50 anos em apenas 1 ano que lhe restava no governo. 
e) Quando Juscelino Kubitschek rompeu com o FMI, comprometendo definitivamente o plano de estabilização, a 

esquerda voltou-se contra ele, principalmente Luiz Carlos Prestes.  
 
Questão 05 
 “Pela primeira vez um presidente tomou posse em Br asília, encarnando as esperanças do futuro. Em 

menos de sete meses essas esperanças seriam desfeit as, com a renúncia que atiraria o país numa grave 
crise política.” (FAUSTO, B. História do Brasil, p.  437).  Assinale a alternativa correta para o nome do 
Presidente da República ao qual se refere a citação  acima. 

a) Costa e Silva. 
b) Castelo Branco. 
c) João Goulart. 
d) Leonel Brizola. 
e) Jânio Quadros. 
 
Questão 06 
 Assinale a alternativa INCORRETA, para o que se co nvencionou chamar de “Período Militar” vivenciado 

pelo Brasil entre 1964 e 1985. 
a) A classe operária, os estudantes e os camponeses perderam poder de expressão política. 
b) O país tinha autonomia financeira e promovia a estatização das empresas nacionais dificultando a entrada do 

capital estrangeiro. 
c) O movimento estudantil se espalhou por todo o país e era reprimido violentamente pelo governo. 
d) O ano de 1968 foi crucial, pois o governo promulgou o Ato Institucional n.5. 
e) “Anos de Chumbo” é uma expressão que inicialmente foi aplicado a um fenômeno europeu relacionado à Guerra 

Fria e no Brasil corresponde ao período mais repressivo da ditadura militar. 
  

Questão 07 
 Assinale a alternativa INCORRETA para característi cas das relações de trabalho na sociedade feudal 

(séculos IX – XII), na Europa. 
a) A relação de trabalho predominante era a servidão, na qual um homem (servo) devia obrigações a outro (senhor). 
b) “Corvéia”, “talha” e “banalidades” eram alguns dos impostos pagos pelos servos aos senhores feudais. 
c) A sociedade era dividida em três ordens: clero, nobreza e servos. 
d) A escravidão também era praticada na sociedade feudal européia e nela um homem podia ser vendido ou 

comprado. 
e) O artesão era o profissional livre que morava no feudo, prestava serviços ao senhor, mas cumpria jornada de 

trabalho assalariado na indústria do povoado mais próximo ao feudo.  
 
Questão 08 
 Assinale a alternativa correta para identificar as  alterações ocorridas no mundo do trabalho com o ad vento 

da Revolução Industrial. 
a) “Cercamentos” (enclausures) foi um fenômeno ocorrido na Inglaterra, no século XVII, considerado uma das causas 

que favoreceu a eclosão da Revolução Industrial. As terras eram cercadas para servir de pasto para ovelhas que 
abasteceriam a indústria fabril e os camponeses eram expulsos das terras.  

b) Apesar da proibição de crianças no ambiente fabril alguns patrões ofereciam a oportunidade para que estas 
pudessem trabalhar meio período e aprender um ofício. 

c) As inovações técnicas para a produção como as máquinas a vapor, os teares mecânicos eram bem vindos pelos 
trabalhadores, pois colaboravam para o seu dia-a-dia na fábrica aumentando sua produção e, consequentemente, 
seu salário. 

d) O sistema de fábrica veio melhorar a vida do trabalhador dando-lhes o privilégio de fazer parte da dinâmica do 
processo produtivo onde podiam utilizar suas próprias ferramentas de trabalho. 

e) A reboque da implantação do sistema fabril, de imediato implantou-se um conjunto de leis que protegiam os 
trabalhadores e onde se estabelecia jornada de trabalho, salários, férias, etc. 

 
Questão 09 
 Os Estados Unidos da América foram os iniciadores do processo de emancipação das colônias 

americanas. Assinale a alternativa correta para tal  contexto histórico. 
a) Influenciados pelos ideais iluministas os norte americanos declararam a independência logo após a Revolução 

Francesa. 
b) Simon Bolívar e José de San Martin foram os responsáveis pela independência de toda a América Hispânica 

liderando a revolução vitoriosa entre 1817 e 1825. 
c) Em Cuba, Ernesto Che Guevara e Fidel Castro lideraram o Exército Rebelde e tomaram a ilha ao poder da 

Espanha. 
d) Os Estados Unidos colaboraram com a independência da América Hispânica instituindo a “Doutrina Monroe” e 

respaldando os criollos nas guerras de independência. 
e) No Brasil, o processo de independência foi o mais sangrento, somente conquistando a liberdade após a morte de 

D. Pedro I, em 1822. 



 
Questão 10 
 O século XX, no pensar do historiador inglês Eric Hobsbawm, foi um século breve porque teve início em  

1914 com a Primeira Guerra Mundial e encerrou-se na  década de 1980, com o fim do bloco socialista. 
Assinale a alternativa INCORRETA sobre esse período . 

a) A Primeira Guerra Mundial ocorreu entre os anos de 1914 e 1918 e a Segunda Guerra Mundial estendeu-se entre 
os anos de 1939-1945. 

b) Na Primeira Guerra Mundial houve inovações como o uso de armas químicas (veneno asfixiante), o uso do avião 
para os bombardeios aéreos e o uso da infantaria. 

c) Em meados de 1940 os alemães ocuparam a França, que foi divida em duas partes: o norte, incluindo Paris, sob 
controle alemão; e o sul, com capital na cidade de Vichy, governado por franceses pró-nazistas, os chamados 
“colaboracionistas”. 

d) Os Estados Unidos da América, como estavam longe do conflito, após a Primeira Guerra Mundial, respaldado pelo 
Tratado de Versalhes, iniciou seu período de crescimento econômico que duraria todo século XX. 

e) Os bombardeios às cidades de Hiroshima e Nagasaki, que encerraram a Segunda Guerra, representam um marco 
na questão do armamento nuclear que teve início com a Guerra Fria.  

  
Questão 11 
 Conhecido como Idade Moderna, o período que vai do  século XV ao século XVIII é marcado por 

manifestações sociais de contestações em prol de mu danças na Europa ocidental nos âmbitos da política,  
da economia e da cultura. Identifique como INCORRET A a alternativa que não corresponde a esse período 
e às mudanças nele ocorridas. 

a) O Renascimento cultural contestava os valores medievais e intentavam novos valores e princípios na sociedade.  
b) A descoberta de novas rotas marítimas e novas terras fez surgir novos mercados consumidores que levaram a 

Inglaterra e a França a tornarem-se principais economias na Europa.   
c) O calvinista Martin Lutero denuncia, em suas 95 teses, o que considerava irregular na religião católica, 

representante da ordem feudal, que enfraquece e obriga-se a adequar-se à nova ordem.  
d) A formação das monarquias nacionais, iniciada na Baixa Idade Média, consolidou-se na Idade Moderna com o 

surgimento dos Estados Absolutistas. 
e) A principal causa das revoluções sociais próprias desse período é a substituição do modo de produção feudal para 

o modo de produção capitalista. 
 
Questão 12 
 O termo Guerra Fria foi utilizado para denominar o  período posterior à Segunda Guerra Mundial quando o 

mundo viveu sob o domínio de duas superpotências: E stados Unidos e a União Soviética que disputavam 
a hegemonia política, econômica e militar no mundo.  Assinale a alternativa INCORRETA para esse período  
bipolar. 

a) Ao redor dos Estados Unidos da América aglutinaram-se todos os países capitalistas do mundo enquanto a União 
Soviética oferecia suas influências aos países simpatizantes do comunismo. 

b) Nos Estados Unidos da América ficou conhecida a fase da “Caça as Bruxas” ou o “período Macartista”, verdadeiro 
terror, em que o governo Trumam mandava perseguir as pessoas com ideais comunistas. 

c) Os Estados Unidos da América ofereceram ajuda militar e econômica aos governos que desejavam combater o 
comunismo em seu país, por meio da “política da boa vizinhança”. 

d) Algumas manifestações do período da Guerra Fria foram: “Doutrina Trumam”, “Comecon”, “Pacto de Varsóvia” e 
“Crise de Berlim”. 

e) Algumas manifestações do período da Guerra Fria foram: “Plano Marshall”, “Otan”, “Otase” (ou Seato) e a “Guerra 
da Coréia”. 

 
Questão 13 
 Desde a Viagem de Vasco da Gama às Índias, em 1498 , Portugal [Lisboa] voltou suas atenções às 

Especiarias do Oriente, uma vez que nelas se encont rava a maior fonte de lucros da Coroa. Uma condição  
política/econômica que seria determinante na forma como Portugal assumiria sua fatia territorial no No vo 
Mundo. Assinale a alternativa correta. 

a) As Terras americanas, inicialmente, não apresentavam grandes atrativos ao governo português porque as 
tentativas de cultivo das Especiarias do Oriente não tiveram boa aceitação em solo americano.  

b) O pau-brasil, em pouco tempo passaria a ser muito valorizado no mercado europeu, atraindo a atenção de 
comerciantes portugueses, traficantes e negociantes de outras potencias européias.  

c) Quando Portugal percebeu que o pau-brasil poderia causar uma invasão de traficantes e comerciantes de nações 
estrangeiras, decidiu desfazer-se de parte do território vendendo-a aos espanhóis. 

d) Portugal, de atenções voltadas para o Oriente e ao mesmo tempo detentor do Monopólio da extração do pau-
brasil, não podia contratar terceiros para o empreendimento extrativista. 

e) Portugal encarregou a França de enviar expedições que deveriam combater o frequente tráfico em costa litorânea 
da colônia, tais expedições ficaram conhecidas como “guarda-costas”. 

 
 



Questão 14 
 “Renascimento” ou “Renascença” são termos utilizad os para identificar as mudanças ocorridas na 

Europa, entre o século XIII e XVII.  Assinale a alt ernativa INCORRETA, em relação ao período citado. 
a) Os intelectuais humanistas que se destacaram por suas novas idéias surgiram do interior do clero. 
b) Assinalam a redescoberta da cultura clássica em detrimento da cultura medieval. 
c) As principais mudanças são expressas nas artes, na filosofia e na ciência. 
d) Identifica a transição, na economia, do fim do feudalismo e início do capitalismo. 
e) O centro do mundo, que até então era Deus, passou a ser o homem.  
 
Questão 15 
 O trabalho escravo é conhecido na história desde a  Antiguidade. No Brasil, a escravidão durou 300 ano s e 

a mão-de-obra escrava foi recrutada nas colônias do  continente africano. Identifique a alternativa cor reta 
para escravidão em nosso país.  

a) No século XVIII, “século do ouro” alguns escravos conseguiam juntar dinheiro e comprar sua liberdade. 
b) “Capitães de mato” eram homens contratados para realizar a compra e venda de escravos no porto. 
c) Nas fazendas de açúcar os escravos eram tratados melhor do que nas minas de extração de ouro. 
d) A “Lei do Ventre Livre” dava liberdade aos escravos com mais de 60 anos. 
e) No século XIX, os ingleses apoiaram o Brasil na campanha contra a abolição da escravatura.  
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


