
GABARITO 4 
 

 

CCCAAADDDEEERRRNNNOOO   DDDEEE   QQQUUUEEESSSTTTÕÕÕEEESSS   
 

N.o  DE ORDEM:  N.o  DE INSCRIÇÃO:  
NOME DO CANDIDATO:  

 

IIINNNSSSTTTRRRUUUÇÇÇÕÕÕEEESSS   PPPAAARRRAAA   AAA   RRREEEAAALLLIIIZZZAAAÇÇÇÃÃÃOOO   DDDAAA   PPPRRROOOVVVAAA   
1. Confira os campos N.o  DE ORDEM, N.o  DE INSCRIÇÃO e 

NOME, que constam na etiqueta fixada em sua carteira. 

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

3. É proibido folhear o Caderno de Questões antes do 
sinal, às 14 horas. 

4. Após o sinal, confira se este caderno contém 40 questões 
objetivas e/ou qualquer tipo de defeito. Qualquer 
problema, avise, imediatamente, o fiscal. 

5. Durante a realização da prova, é proibido o uso de 
dicionário, de calculadora eletrônica, bem como a 
consulta a qualquer material adicional. Também é 
proibido o uso de boné, de relógio, de celulares, de bips, 
de aparelhos de surdez, de MP3 player ou de aparelhos 
similares. 

6. A comunicação ou o trânsito de qualquer material entre 
os candidatos são proibidos. A comunicação, se 
necessária, somente poderá ser estabelecida por 
intermédio dos fiscais. 

7. O tempo mínimo de permanência na sala é de 2 horas, 
após o início da prova. 

8. No tempo destinado a esta prova (5 horas), está incluído 
o de preenchimento da Folha de Respostas. 

 
 

9. Transcreva as respostas deste 
caderno para a Folha de Respostas. 
A resposta será a soma dos 
números associados às alternativas 
corretas. Para cada questão, 
preencha sempre dois alvéolos: um 
na coluna das dezenas e um na 
coluna das unidades, conforme 
exemplo ao lado: questão 13, 
resposta 09 (soma das proposições 
01 e 08). 

10. Se desejar, transcreva as respostas deste caderno no 
Rascunho para Anotação das Respostas constante 
abaixo e destaque-o, para recebê-lo hoje, ao término da 
prova, no horário das 19h15min às 19h30min, mediante 
apresentação do documento de identificação. Após esse 
período, não haverá devolução. O Caderno de Questões 
não será devolvido. 

11. Ao término da prova, levante o braço e aguarde 
atendimento. Entregue ao fiscal este caderno, a Folha 
de Respostas, o Rascunho para Anotação das 
Respostas e o Caderno Versão Definitiva da Redação. 

12. A desobediência a qualquer uma das determinações dos 
fiscais poderá implicar a anulação da sua prova. 

13. São de responsabilidade única do participante a leitura e 
a conferência de todas as informações contidas no 
Caderno de Questões e na Folha de Respostas. 

Corte na linha pontilhada. ........................................................................................................... 
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HISTÓRIA 
 

Questão 31 / 36 
 

Assinale o que for correto sobre as grandes 
revoluções ocorridas no século XX. 
01) Logo após o final da Segunda Guerra Mundial, 

comandado por Mao-Tse Tung e por Chiang 
Kai-Chek, o Exército Popular de Libertação 
iniciou a ofensiva militar conhecida, em seu 
início, como “a grande marcha” e, no seu final, 
como “o grande salto para frente”, por 
intermédio da qual expulsou as forças de 
ocupação estrangeiras e instituiu, em 1949, a 
República Popular da China.  

02) Entre 1918 e 1921, como forma de combater a 
crise econômica, política e social acentuada 
pela participação da Rússia na Primeira Guerra 
Mundial, o governo soviético, que emergiu da 
Revolução de Outubro de 1917, adotou uma 
política de economia mista, conhecida como 
Nova Política Econômica, estimulando a 
coexistência entre setor privado e setor público.  

04) Impulsionada em 1966, a Revolução Cultural 
Chinesa, liderada por Deng Xiao Ping, 
desencadeou as reformas que, por um lado, 
estimularam o mercado e o setor privado e, por 
outro, preservaram o monopólio de poder do 
Partido Comunista Chinês, sob a consigna de 
que “não importa a cor do gato, desde que ele 
cace os ratos”.  

08) Embora tenha exercido notável influência na 
propagação das ideias e movimentos políticos 
socialistas em território latino-americano na 
década de 1960, a Revolução Cubana não 
tinha, de início, uma definição socialista. 

16) Depois da Segunda Guerra Mundial, 
consequência da divisão do mundo em áreas 
de influência entre as potências internacionais, 
a URSS (União das Repúblicas Socialistas 
Soviéticas) comandou a implantação de 
regimes socialistas no Leste Europeu. Em 
1949, foi criado o Comecon, espécie de 
mercado comum do Leste Europeu, e, em 
1955, constituiu-se o Pacto de Varsóvia, acordo 
militar liderado pela URSS. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questão 32 / 37 
 

Nas duas últimas décadas do século XX, houve 
grandes transformações em escala mundial. Sobre 
esse período, assinale o que for correto.  
01) Em 1985, após 21 anos de ditadura, o povo 

brasileiro reconquistou o direito de eleger 
diretamente o presidente da República, 
mediante aprovação da Emenda Constitucional 
“Dante de Oliveira”, ressonância dos grandes 
movimentos populares em favor da bandeira 
das “diretas-já”. 

02) Em 1993, entraram em vigor as decisões do 
Tratado de Maastricht, que transformou a 
Comunidade Econômica Europeia em União 
Europeia, novo tipo de associação que envolve 
não só a integração econômica, mas também a 
unificação política da Europa.  

04) Com a ascensão do líder Mikhail Gorbachov, a 
URSS (União das Repúblicas Socialistas 
Soviéticas) deflagrou uma política de reformas 
conhecida como Perestroika (reestruturação), à 
qual foi associada a política da Glasnost 
(transparência). Graças a essas reformas, a 
URSS conseguiu vencer sua crise estrutural e 
experimentou uma fase de crescimento que só 
cessou no governo de Vladimir Putin.  

08) Os governos de Ronald Reagan (EUA) e 
Margareth Thatcher (Inglaterra)  representaram 
uma guinada liberal na política econômica 
internacional. Seus governos estimularam a 
redução do papel do Estado, a queda de 
barreiras econômicas entre os países e 
contribuíram para a intensificação dos 
intercâmbios comercial e financeiro no mercado 
mundial. 

16) O processo de desintegração dos regimes 
socialistas do Leste Europeu, cujo episódio 
mais emblemático foi a “queda do muro de 
Berlim”, ocorreu por intermédio de intensa 
violência política impulsionada pelo confronto 
entre levantes populares e reação das forças 
de segurança pública. A exceção foi a 
Romênia, onde o líder Nicolau Ceausescu 
negociou uma transição pacífica com a 
oposição. 
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Questão 33 / 38 
 

Sobre o período da ditadura militar no Brasil, 
assinale o que for correto. 
01) O ex-governador da Guanabara Carlos 

Lacerda, embora tenha sido um dos principais 
líderes civis do movimento de 31 de março de 
1964, indispôs-se com os governos militares e 
articulou uma frente ampla de oposição com 
antigos adversários políticos: os ex-presidentes 
João Goulart e Juscelino Kubitschek.  

02) Por intermédio do Ato Institucional nº 5 (AI-5), 
editado em dezembro de 1968, foram extintos 
os antigos partidos políticos e instituído o 
sistema bipartidário, polarizado pela ARENA 
(Aliança Renovadora Nacional) e pelo MDB 
(Movimento Democrático Brasileiro). 

04) Além do crescimento da oposição, os primeiros 
governos militares tiveram de enfrentar a 
instabilidade política provocada pela morte, no 
exercício do cargo, dos presidentes Castelo 
Branco e Costa e Silva, por motivos de doença. 

08) O Plano de Ação Econômica de Governo 
(PAEG) do governo Castelo Branco, o primeiro 
do período militar, deu início ao período do 
“milagre econômico”, fazendo a economia 
crescer a índices elevados e dotando o 
presidente Castelo Branco de grande 
popularidade.  

16) No período, surgiram vários agrupamentos 
revolucionários que deflagraram a luta armada 
contra a ditadura, visando à sua derrubada e à 
instalação de um regime socialista. Entre as 
principais experiências, destaca-se a chamada 
Guerrilha do Araguaia, comandada pelo Partido 
Comunista do Brasil. 

 

 
 

Questão 34 / 39 
 

Ao longo das primeiras décadas do século XX, o 
Paraná viveu complexo processo de colonização de 
amplas faixas territoriais, que alguns intérpretes, em 
razão de formas de ocupação anteriores, definem 
como reocupação. Sobre a história do Paraná no 
citado período, assinale o que for correto. 
01) Resultado de intenso processo de migrações, 

entre 1940 e 1950, a população do Paraná 
quase dobrou de tamanho. O mesmo fenômeno 
voltou a ocorrer entre 1950 e 1960. 

02) Na década de 1920, a empresa SINOP – 
Sociedade Incorporadora do Norte do Paraná – 
obteve concessão para colonizar uma ampla 
faixa territorial, no interior da qual foram 
fundados os municípios de Apucarana, Campo 
Mourão, Paranavaí e Umuarama.  

04) O episódio conhecido como “levante dos 
colonos”, ocorrido em 1957 na cidade de 
Porecatu, mobilizou a população camponesa 
para a obtenção dos títulos das terras que 
haviam adquirido, em prejuízo dos interesses 
da Companhia Melhoramentos do Norte do 
Paraná, que havia colonizado ampla região 
polarizada pelo município de Londrina. 

08) Durante o Estado Novo, por nomeação do 
presidente Getúlio Vargas, o comando político 
do Paraná esteve a encargo dos interventores 
Abilon de Souza Naves e Moisés Lupion.  

16) A modernização da agricultura do Paraná, 
acentuada na década de 1970 com a crise da 
cafeicultura e a expansão da cultura da soja, 
exerceu forte impacto na vida urbana, na 
medida em que a mão de obra liberada do 
campo, quando não se dirigiu a novas fronteiras 
agrícolas de outros estados, deslocou-se para 
os principais centros urbanos paranaenses. 

 

 
 

Questão 35 / 40 
 

Na primeira metade do século XX, a República 
brasileira viveu experiências políticas diversas. 
Nesse período, tivemos a chamada República 
Velha, a Revolução de 1930, a Constituição de 
1934, o Estado Novo, a redemocratização e a 
Constituição de 1946. Sobre a República brasileira 
naquele período, assinale o que for correto.  
01) Na década de 1900, a cidade do Rio de Janeiro, 

capital da República, foi palco de dois grandes 
levantes populares, o Movimento de Canudos e 
o Movimento do Contestado. 

02) Liderado por Luiz Carlos Prestes, o Movimento 
Tenentista, desencadeado em 1922, tinha o 
objetivo de implantar o regime comunista no 
Brasil.  

04) Diferentemente do que ocorreu na chamada 
República Velha, o Estado Novo caracterizou-
se pelo fortalecimento do poder central, em 
detrimento das prerrogativas dos governos 
estaduais. O fenômeno da centralização do 
poder também ocorreu na economia, por 
intermédio da criação de uma série de institutos 
destinados ao planejamento e ao controle da 
produção nacional. 

08) Durante o Estado Novo, por meio da 
propaganda oficial e da legislação trabalhista, o 
presidente Vargas tornou-se muito popular. O 
dia 1.º de maio foi convertido na data em que o 
presidente anunciava benefícios populares. 

16) A Constituição de 1946 introduziu o voto 
secreto e o direito de voto aos analfabetos, às 
mulheres e aos menores de idade a partir de 16 
anos.  

 
 


