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1. Confira os campos N.o DE ORDEM, N.o DE INSCRIÇÃO e NOME, que constam da etiqueta fixada em sua carteira.
2. Confira se o número do gabarito deste caderno corresponde ao constante da 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. 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.
6. O tempo mínimo de permanência na sala é de 3 horas, após o início da resolução da prova.
7. No tempo destinado a esta prova (5 horas), está incluso o de preenchimento da Folha de Respostas.
8. 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 o exemplo ao lado: questão 13, resposta 09 (soma
das proposições 01 e 08).
9. Este Caderno de Questões não será devolvido. Assim, 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.
10. 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 da Versão Definitiva da Redação.
11. São de responsabilidade do candidato 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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UEM – Comissão Central do Vestibular Unificado

GABARITO 4

HISTÓRIA
Questão

31 / 36

O Paraná passou por profundas transformações ao
longo do século XX, com grande impacto em sua
economia, em sua demografia e em suas relações
políticas e sociais. Sobre a história do Paraná
nesse período, assinale o que for correto.
01) A década de 1970 representou um marco na
inversão da relação entre a população rural e a
população urbana no Paraná. No início daquela
década, a maioria da população estava no
campo. Em 1980, a maioria residia nas cidades.
02) Ocorrida em 1957, a revolta dos camponeses
de Porecatu, na região conhecida como Norte
Pioneiro do Paraná, foi um movimento político
orientado pelo objetivo de obtenção dos títulos
de propriedade da terra, em razão
da
insegurança jurídica provocada pela empresa
colonizadora, a Companhia Melhoramentos do
Norte do Paraná.
04) Em 1940, havia apenas 50 municípios no
Paraná. Com o processo de colonização do
interior do Estado, houve um processo de
reorganização administrativa, representado
pela criação de municípios. Entre os muitos
municípios criados no início da década de
1950, destacam-se Maringá e Cascavel.
08) Em 1965, apesar da ditadura instaurada no país
no ano anterior, houve eleições para
governador em alguns estados. No Paraná, as
eleições consagraram a ascensão política de
Paulo Pimentel, eleito governador.
16) Embora haja a tendência de atribuir à grande
geada de 1953 a responsabilidade pela
erradicação da cafeicultura no Norte do Paraná,
é fato que a crise do setor data das duas
décadas anteriores, quando as culturas da soja
e do trigo foram introduzidas para substituir o
café.

Questão

32 / 37

Em 15 de novembro de 1889, ocorreu a
Proclamação da República do Brasil. A primeira
fase da experiência republicana, encerrada pela
Revolução de 1930, ficou conhecida como
República Velha. O estudo dessas quatro décadas
revela as contradições e os impasses da afirmação
da experiência republicana em nosso país. A
respeito da história brasileira no período da
chamada República Velha, assinale o que for
correto.
01) O fim da República Velha foi precipitado pela
vitória eleitoral da Aliança Liberal, encabeçada
por Getúlio Vargas (presidente) e por João
Pessoa (vice-presidente). Com o objetivo de
impedir a ascensão das forças oposicionistas, o

presidente Washington Luiz organizou um
golpe de Estado para garantir a posse de seu
candidato, derrotado nas urnas, Júlio Prestes. A
resistência popular ao golpe de Estado
contribuiu para a deflagração da Revolução de
1930.
02) A Revolta das Vacinas, um dos mais
importantes movimentos populares do início do
século XX, foi uma rebelião popular insuflada
pelos anarquistas contra a política sanitária do
prefeito de São Paulo, Prestes Maia, visto que,
filosoficamente, essa corrente política combatia
a intromissão do governo na vida privada dos
cidadãos.
04) Foi no governo do presidente Floriano Peixoto
(1891-1894) que se firmou um grande pacto
entre as elites políticas regionais, conhecido
como “política dos governadores”, para
controlar o governo federal.
08) O lema do movimento tenentista era
“representação e justiça”, em clara condenação
das práticas do sistema político vigente, no qual
grassavam a fraude eleitoral e outras mazelas.
16) Ministro da Fazenda do governo Deodoro da
Fonseca, o jurista Rui Barbosa introduziu uma
reforma no sistema financeiro, a qual ficou
conhecida como “encilhamento”, permitindo que
alguns bancos estaduais emitissem dinheiro
para ampliação de crédito às empresas.
Adotada com o objetivo de estimular o
desenvolvimento industrial, a política do
“encilhamento” gerou inflação e desvalorização
da moeda nacional.

Questão

33 / 38

Na década de 1930, a história mundial registrou a
ascensão de fenômenos novos, como o nazismo, e
a consolidação do regime instaurado pela revolução
soviética de 1917, além de uma crise aguda no
capitalismo, provocada pela quebra da bolsa de
valores de 1929. Sobre a história mundial na
década de 1930, assinale o que for correto.
01) Frustrado com o insucesso de seu partido nos
processos eleitorais, Adolf Hitler finalmente
chegou ao poder na Alemanha, em janeiro de
1933, mediante um golpe de Estado que depôs
o presidente Hindenburg, encerrando a
chamada República de Weimar e inaugurando
o período conhecido como 3.º Reich.
02) Eleito em 1932, o presidente Franklin
Roosevelt, para combater os efeitos da grave
crise econômica e social, adotou um programa
que ficou conhecido como New Deal, baseado
na defesa do liberalismo econômico e na
recusa da intervenção do Estado na economia,
rompendo com a política adotada nos governos
anteriores.
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04) A política de relações internacionais do governo
fascista italiano não foi de alinhamento
automático com a Alemanha nazista. Em 1935,
no contexto da instabilidade política europeia, a
Itália aderiu ao pacto antigermânico. Em 1936,
recuou e assinou o tratado que criou o Eixo
Roma–Berlim. Em 1938, quando da ocupação
da Áustria pela Alemanha, a Itália se aproximou
dos ingleses, mas, logo depois, voltou-se para
o lado dos alemães.
08) Em 1939, após a cruenta guerra civil que opôs
os nacionalistas, apoiados pelos governos da
Itália e da Alemanha, e os republicanos,
apoiados por soviéticos e por voluntários de
várias nacionalidades, Antonio Salazar chegou
ao poder em Portugal. Estabeleceu, então, um
regime ditatorial, conhecido como Estado Novo,
que durou até a década de 1970 e seria
deposto pela Revolução dos Cravos.
16) No final da década de 1930, a União Soviética
emergia como potência industrial mundial, com
desenvolvimento
impulsionado
por
um
programa que ficou conhecido como Nova
Política Econômica. Adotada por influência da
liderança de Stalin em 1928, a Nova Política
Econômica baseava-se na articulação entre os
empreendimentos privados e as empresas
estatais e na produção da pequena propriedade
camponesa.

Questão

34 / 39

Em meados da década de 1970, ficaram evidentes
os sinais da crise econômica e política da ditadura
civil-militar instaurada em 1964. O país viveu, desde
então, um complexo processo político de
redemocratização e de elaboração de alternativas
de políticas econômicas para superar a herança do
período ditatorial. Sobre a história brasileira nas
últimas décadas, assinale o que for correto.
01) Para deter a escalada inflacionária, o presidente
Ernesto Geisel estabeleceu um conjunto de
políticas que ficou conhecido como “Pacote de
Abril de 1977”, por meio do qual adotou uma
série de medidas de restrição ao crédito e de
contenção de aumentos salariais.
02) Em 1985, o período da ditadura militar chegou
ao fim, com a posse de José Sarney, primeiro
Presidente da República eleito pelo voto direto
dos cidadãos desde 1960.
04) Em
1994,
impulsionado
pelo
sucesso
instantâneo do Plano Real no combate à
inflação, flagelo que atormentava a vida da
população brasileira havia anos, o ministro da
Fazenda, Fernando Collor de Mello, foi eleito
Presidente da República já no primeiro turno,
feito repetido quatro anos depois.

08) As eleições parlamentares de 1974 constituíram
um marco da resistência democrática à ditadura
militar, em razão da performance do MDB
(Movimento Democrático Brasileiro), a legenda
de oposição. Vitorioso nos grandes centros
urbanos, o MDB teve sua representação na
Câmara Federal quase duplicada, enquanto
sua bancada no Senado quase triplicou.
16) Eleito Presidente da República em 2002, após
três tentativas frustradas (1989, 1994 e 1998),
Luiz Inácio Lula da Silva surgiu na cena política
nacional em 1968, liderando a greve dos
operários de Osasco (SP), um dos mais
importantes movimentos de resistência popular
à ditadura militar.

Questão

35 / 40

A conjuntura das décadas anteriores à Primeira
Guerra Mundial registrou o fenômeno conhecido
como neocolonialismo, por intermédio do qual as
potências
ocidentais
estabeleceram
formas
renovadas de colonização da África e da Ásia.
Sobre esse processo, assinale o que for correto.
01) A conferência de Potsdam, realizada em 1895,
foi um marco nas negociações entre as
potências europeias pela divisão da Ásia,
proporcionando a delimitação de áreas de
influência entre a Inglaterra e a Alemanha, para
contrariedade das pretensões francesas e
italianas.
02) Possuindo uma população estimada em 400
milhões de habitantes, a China era, em meados
do século XIX, um atraente mercado
consumidor para a expansão dos interesses
das potências capitalistas. Em 1842, derrotada
na “guerra do ópio”, a China foi obrigada a
assinar o Tratado de Nanquim, abrindo mão de
cinco de seus portos ao livre comércio, abolindo
o controle fiscal e entregando a ilha de Hong
Kong à Inglaterra.
04) No início do século XX, iniciou-se a penetração
dos EUA na Indochina. A face mais
emblemática dessa ofensiva deu-se no Vietnã.
Apenas em meados da década de 1970, em
decorrência
da
onda
de
protestos
desencadeada por movimentos estudantis e
pacifistas, cessou-se a ocupação dos EUA no
Vietnã.
08) Itália e Rússia, países que só consolidaram sua
unificação territorial e política em 1890,
empenharam-se tardiamente na partilha
colonial da África. A insatisfação dos dois
países com os termos da partilha está na
origem da Primeira Guerra Mundial.
16) O neocolonialismo diferiu do colonialismo do
século XVI. Enquanto este se expandiu nos
marcos do capitalismo comercial e das políticas
mercantilistas, o neocolonialismo era expressão
do capitalismo financeiro ou monopolista.
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