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HISTÓRIA DO PR

Questões da prova específica de História da UEM, Universidade
Estadual de Maringá, sobre o Estado do Paraná, retiradas dos
vestibulares de julho de 2005 a julho de 2007. Para os cursos de
Administração, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Ciências
Sociais, Design, Direito, Enfermagem, Filosofia, História, Moda,
Pedagogia e Psicologia.
01 Sobre a história dos indígenas do
Paraná, assinale o que for correto.
A) Os indígenas encontrados pelos
europeus no território paranaense
apresentavam um estágio de
desenvolvimento cultural muito próximo
dos Incas do Peru, dominando, por
exemplo, a metalurgia e sofisticadas
técnicas de construção em alvenaria.
B) Grande parte dos indígenas paranaenses
que habitava o litoral e a região de Curitiba
foi morta na guerra de extermínio
empreendida pelos portugueses, em 1680,
para sufocar a rebelião dos índios tamoios,
que ficou conhecida como Confederação
dos Tamoios.
C) Os Tupi-Guaranis constituíam uma das
grandes famílias indígenas que já
habitavam o Paraná antes da chegada dos
europeus. Eles eram o grupo culturalmente
mais desenvolvido, que dominava a
navegação fluvial, a cerâmica, a agricultura
etc.
D) Pode-se dizer que o processo de
colonização portuguesa no Paraná resultou
na total destruição da cultura indígena,
impedindo qualquer transmissão de
costumes, vocabulários e usos indígenas
para a cultura civilizada erigida pelos
portugueses.
E) Na primeira metade do século XX, os
grandes responsáveis pela política de
extermínio dos indígenas do Paraná foram o
Marechal Cândido Rondon e o sertanista
Cláudio Vilas Boas.

02 A respeito da História do Paraná,
assinale o que for correto.
A) Nos últimos anos, o estado do Paraná
incrementou e diversificou suas atividades
econômicas, passando, inclusive, a contar
com um parque industrial automobilístico.

B) O estado do Paraná teve sua
emancipação política formalmente
reconhecida no século XIX, mas continua,
até hoje, dependente da Província de São
Paulo em vários aspectos administrativos.
C) O estado do Paraná sedia o Porto de
Paranaguá, o maior porto do Brasil em
volume de exportações e importações.
D) Durante o governo de Jaime Lerner, foi
criado o Anel de Integração, com várias
praças de pedágios estatais, com o objetivo
de arrecadar fundos para construir novas
rodovias pavimentadas.
E) Em função dos problemas gerados pela
globalização, a região metropolitana de
Curitiba sofreu um grande êxodo
populacional nas duas últimas décadas do
século XX.

03 A respeito da colonização do Paraná e
da participação dos imigrantes no
desenvolvimento da região, assinale o que
for correto.
A) Já no século XIX, foram fundados
núcleos de colonização com a participação
de imigrantes europeus.
B) A forte presença de imigrantes asiáticos
e europeus, no Norte do Paraná, foi
responsável por tornar a região um pólo
produtor exclusivo de frutas e de legumes.
C) Além dos migrantes de outras regiões do
país e dos escravos africanos, o Paraná
recebeu apenas imigrantes alemães, no
século XIX, e japoneses, no século XX.
D) Como o Norte do Paraná foi colonizado
pela Companhia de Terras Norte do Paraná,
pertencente à empresa inglesa Paraná
Plantation, foi dada preferência na compra
dos lotes aos imigrantes ingleses, levando
os imigrantes de outros países a procurarem
outros Estados da Federação para fundarem
suas colônias.

E) O Norte do Paraná contou também com
a participação de quase cem mil curdos
oriundos do Iraque, que para cá vieram em
um acordo realizado entre os empresários
ingleses, o governo da Inglaterra e o
governo de Vargas.

04. A respeito da produção cafeeira no
Estado do Paraná, assinale a alternativa
incorreta.
A) A cultura do café se constituía em uma
importante fonte geradora de empregos,
uma vez que a produção cafeeira exigia uso
intensivo de mão-de-obra.
B) No final da década de 1950, o Estado do
Paraná ocupava o posto de maior produtor
nacional de café.
C) O processo de erradicação do café no
Estado do Paraná, ocorrido na década de
1960, contribuiu para a redução da
produção nacional do produto.
D) O maior golpe sofrido pela cafeicultura
paranaense foi a política de concessão de
subsídios, por parte do governo federal,
àqueles agricultores que se interessassem
em produzir soja.
E) O Norte foi a região do Estado do Paraná
com maior área dedicada à plantação do
café, uma vez que estava menos sujeita à
ocorrência de geadas.
05 A respeito da História do Paraná,
assinale a alternativa correta.
A) Devido à opção de seus governantes
pela produção de bens primários, o estado
do Paraná ainda não possui um setor
industrial capaz de produzir bens que
possam ganhar mercado em outros estados
ou no exterior.
B) A prosperidade econômica do município
de Curitiba se deve ao fato de a região ter
sido colonizada pela companhia inglesa
Paraná Plantation, que projetou a Cidade
Industrial de Curitiba.
C) Durante o primeiro governo de Vargas,
o Estado do Paraná foi governado pelo
interventor Manoel Ribas por um período
de 13 anos.
D) Desde o início da colonização, o café foi
o principal produto da economia
paranaense.
E) Devido às extensas áreas de preservação
ambiental e às reservas indígenas, o

Noroeste do Paraná possui pouquíssimas
áreas agricultáveis.

06 No início do século XX, ocorreu, no
Paraná, um sangrento conflito armado que
ficou conhecido como A Guerra do
Contestado. A respeito da Guerra do
Contestado, assinale a alternativa
incorreta.
A) Foi uma guerrilha camponesa inspirada
no movimento maoísta chinês que visava
implantar no Paraná um modelo camponês
de revolução.
B) As raízes da revolta estavam na situação
de descontentamento da população pobre da
região, somada à ação da empresa Brazil
Railway, que demitiu 8 mil trabalhadores
após a conclusão da ferrovia São Paulo-Rio
Grande do Sul.
C) A Guerra do Contestado ocorreu na
divisa do Paraná com Santa Catarina entre
os anos de 1912 e 1916 e resultou na morte
de 20 mil combatentes camponeses que
participaram do levante.
D) O Movimento teve como grande líder o
místico José Maria, que falava na formação
de uma "monarquia celeste" e prometia o
retorno do rei dom Sebastião para fazer
justiça aos pobres e oprimidos.
E) A chamada Guerra do Contestado
terminou com a vitória das tropas oficiais,
lideradas pelo general Setembrino, sobre os
guerrilheiros.
07 A respeito da História do Paraná,
assinale a alternativa correta.
A) O processo de imigração para o Paraná,
que teve início no século XIX, formou uma
população heterogênea, composta por
descendentes de muitas nacionalidades.
B) O estado do Paraná conquistou sua
emancipação política no início do século
XIX, antes mesmo do processo de
independência do Brasil.
C) A produção cafeeira do estado do Paraná
foi impulsionada pela utilização de mão-deobra escrava barata e abundante para ser
utilizada no cultivo do produto.
D) Devido à política econômica
desenvolvimentista implementada por
sucessivos governos paranaenses durante o
regime militar (1964-1985), o Estado se
consolidou como o principal produtor de
aço do país.

E) As indústrias automobilísticas que se
instalaram no Norte, com o apoio do
governo Jayme Lerner, constituem um
importante item da produção industrial do
Paraná.

08 Nos séculos XVIII e XIX, o
tropeirismo foi uma das atividades
importantes das economias brasileira e
paranaense. A respeito dessa atividade e do
seu impacto no desenvolvimento da
sociedade paranaense, assinale a alternativa
incorreta.
A) As tropas de muares mostraram-se
adequadas e economicamente viáveis para o
transporte terrestre de mercadorias, tendo
em vista as condições reinantes na época.
B) A principal rota do tropeirismo
utilizava-se da chamada "estrada da mata",
que ligava Viamão (no atual Rio Grande do
Sul) a Sorocaba (Capitania de São Paulo),
atravessando extenso território do atual
estado do Paraná.
C) O tropeirismo contribuiu para a
ocupação luso-brasileira de parte do
território que hoje corresponde ao estado do
Paraná, dando origem a inúmeras cidades
como Rio Negro, Lapa, Ponta Grossa,
Castro, Piraí do Sul, Jaguariaíva etc.
D) Embora os principais pólos de produção
que alimentavam o movimento de tropas no
sentido Sul-Sudeste fossem o Rio Grande
do Sul e a região das Minas Gerais, o
tropeirismo estimulou várias atividades
econômicas no território paranaense.
E) Por sua localização marginal em relação
às principais rotas do comércio entre o Rio
Grande do Sul, São Paulo e Minas Gerais,
Curitiba nada ganhou com o tropeirismo,
permanecendo uma vila estagnada até ser
declarada Capital da Província do Paraná
(1853).
09 A respeito da História do Paraná e de
seus conflitos bélicos, assinale a alternativa
correta.
A) O chamado período provincial do
Paraná foi de 1853, data da emancipação,
até 1889, quando o Brasil se tornou
republicano.
B) A Guerra de Porecatu foi um conflito
organizado pelo Partido Comunista
Brasileiro (PCB) visando ao

estabelecimento de uma sociedade
socialista no Paraná.
C) A Revolução Farroupilha foi uma guerra
civil liderada pelos paranaenses visando
conquistar a independência política da
província do Paraná em relação ao Império.
D) A utilização do trabalho escravo em
grande escala foi responsável pelo surto de
desenvolvimento vivido pelo Paraná no
século XIX.
E) A chamada Guerra do Contestado foi um
conflito bélico ocorrido na segunda década
do Século XX na divisa entre Paraná e São
Paulo.

10 A respeito da história do Paraná,
assinale a alternativa correta.
A) O Paraná tem hoje grande parte de suas
rodovias terceirizadas. As companhias
concessionárias cobram pedágios dos
usuários e, em contrapartida, fazem a
conservação da malha asfáltica.
B) Durante a gestão do governador Jayme
Lerner, a onda de privatizações atingiu o
Paraná e o Estado vendeu à iniciativa
privada a Companhia Paranaense de
Energia Elétrica (Copel).
C) A primeira eleição direta para o governo
do Paraná depois do golpe militar de 1964
elegeu Álvaro Dias governador do Estado
no pleito de 1982.
D) A emancipação política do estado do
Paraná ocorreu em 1912, no mesmo ano em
que foi criada a Universidade Federal do
Paraná.
E) Durante a gestão de Getúlio Vargas na
Presidência da República, o Paraná foi o
único Estado a manter o sistema de eleição
direta para governador, impedindo, assim, a
nomeação de interventores para administrar
o Estado.
11 A respeito da colonização do Norte do
Paraná, assinale a alternativa incorreta.
A) A colonização do município de Maringá
teve como característica fundiária o
predomínio de pequenos lotes de terras.
B) A Companhia de Terras Norte do
Paraná, subsidiária da companhia inglesa
Paraná Plantation, foi a empresa
responsável pelo início da colonização do
Norte do Paraná.
C) A cidade sede do processo de
colonização do Norte do Paraná recebeu o

nome de Londrina em homenagem à cidade
inglesa Londres.
D) A colonização do Norte do Paraná pelos
ingleses foi motivada pela perspectiva de
que a região tinha um subsolo rico em
petróleo.
E) As cidades do Norte do Paraná que
foram fundadas pela Companhia de Terras
Norte do Paraná são bem traçadas e
possuem aspectos de cidades modernas.

12 “Os primeiros povoados que surgiram,
na área que hoje é o estado do Paraná,
foram fundados por espanhóis, Ciudad Real
del Guayra em 1557 e Villa Rica Del
Espiritu Santu em 1576” (BONINI, A. et
al. História: ensino médio. Curitiba: Seed,
2006).
Sobre a colonização espanhola da área onde
hoje está localizada parte do estado do
Paraná, assinale a alternativa correta.
A) A presença dos espanhóis na região
limitou-se a Ciudad Real del Guayra e Villa
Rica Del Espiritu Santu. Em razão disso, já
na última década do século XVI, os
portugueses ocupavam o território
paranaense.
B) Os espanhóis avançaram sobre o
território paranaense em razão da União
Ibérica, que unificou as Coroas de Portugal
e de Espanha entre 1580 e 1640.
C) A presença espanhola nessa região foi
resultado do Tratado de Santo Idelfonso
(1777), assinado entre Portugal e Espanha,
que estabeleceu as fronteiras entre os dois
países na América.
D) Ao atacar as missões dos jesuítas, os
bandeirantes provocaram uma reação da
Coroa da Espanha, que decidiu fundar
Ciudad Real del Guayra e Villa Rica Del
Espiritu Santu.
E) Com a destruição da maioria dos
povoados espanhóis e das reduções jesuítas
pelos bandeirantes, os principais focos de
povoamento espanhol foram abandonados
tanto pelos portugueses quanto pelos
espanhóis no decorrer do século XVII.

13 O estado do Paraná foi diretamente
afetado pela Revolução Federalista,
deflagrada logo no início do regime
republicano (1893-1895). Assinale a
alternativa incorreta sobre esse
acontecimento e sobre seu desenrolar no
estado do Paraná.
A) A Revolução Federalista, iniciada como
um conflito entre facções políticas do Rio
Grande do Sul pelo controle do governo
estadual, acabou-se transformando em um
conflito nacional quando o Presidente da
República, Floriano Peixoto, apoiou uma
das facções em luta.
B) Um dos fatores que também contribuiu
para dar caráter nacional ao conflito foi a
tentativa dos líderes federalistas gaúchos de
se juntarem à nova Revolta da Armada,
iniciada em 1893, no Rio de Janeiro, pelos
Almirantes Custódio de Mello e Saldanha
da Gama.
C) O conflito foi um dos mais sangrentos
da história republicana, sendo marcado,
inclusive, no território paranaense, por
combates de grande ferocidade e por atos
de atrocidade cometidos por ambas as
partes em conflito.
D) As tropas federalistas, que pretendiam
alcançar São Paulo e Rio de Janeiro,
enfrentaram grande resistência das tropas
legalistas na cidade da Lapa, no Paraná.
Esse episódio militar da Revolução
Federalista ficou conhecido como o “Cerco
da Lapa”.
E) Curitiba, a capital do estado do Paraná,
não chegou a ser afetada pelo conflito.

14 No início do século XIX, o território
que hoje pertence ao estado do Paraná era
escassamente povoado. Uma das formas de
ocupação do território paranaense foi o
estabelecimento de colônias de imigrantes
europeus. Sobre a experiência paranaense
com a imigração européia no século XIX,
assinale a alternativa correta.
A) A cidade de Curitiba desenvolveu-se a
partir de um núcleo inicial formado por
uma colônia de imigrantes alemães e
imigrantes poloneses.
B) A colônia de Superagüi, formada por
imigrantes suíços com auxílio do Governo
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Provincial, deu origem à cidade de
Paranaguá.
C) O estabelecimento de colônias em
regiões afastadas dos maiores centros
urbanos foi um dos principais motivos do
relativo fracasso das primeiras experiências
de ocupação do território paranaense com
imigrantes europeus na primeira metade do
século XIX.
D) A cidade de Londrina originou-se de
uma colônia de imigrantes ingleses,
fundada logo após a Guerra da Criméia.
E) A imigração japonesa foi subsidiada
pelo governo imperial para desenvolver a
policultura no Norte do Paraná.

