




CENTRO DE PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA (MEMORIAL)
TESTE SELETIVO – ESTÁGIO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM HISTÓRIA

NOME: _______________________________________________________________________ 

ASSINATURA: __________________________________________________________________

QUESTÕES

01 – Para o historiador José D’Assunção Barros, dizer que “A História é o estudo do homem no
tempo” é romper com a ideia de que a História deve examinar apenas, e necessariamente, o
Passado. Nesse sentido, é verdadeiro afirmar:

a) O historiador D’Assunção Barros, com sua afirmativa, ignora justamente o objeto de estudo
mais importante para os historiadores da 3ª geração dos Annales: o Passado.

b)  Não  se  faz  História  sem o  historiador.  Os  vestígios  deixados  pelos  homens  no  tempo são
importantes, mas não mais importantes do que o papel do historiador, pois é ele quem decide,
por exemplo, que a travessia de Júlio César com tropas romanas pelo Rubicão é mais significativa
do que a travessia de inúmeras outras pessoas no mesmo local.

c) A História estuda as ações e transformações humanas (ou permanências) que se desenvolvem
ou se estabelecem em determinado período de tempo, mais longo ou mais curto.

d) Faz parte do estudo historiográfico também a análise da ação do homem no presente e no
futuro.

e) D’Assunção Barros estabelece um pensamento contrário ao do historiador Jacques Le Goff, no
sentido em que o segundo afirmava que a História é o estudo das ações humanas no passado. 

02 – “Outro ponto que deve ser considerado tanto na escolha quanto no tratamento das fontes
históricas é a questão regional. A África Negra, por exemplo, atualmente constrói sua história
baseada em fontes arqueológicas e na elaboração de registros de História Oral das tribos. A
história da América Latina, por sua vez, embora também tenha se voltado para a História Oral,
caminha pela valorização de seu passado colonial e, portanto, preocupa-se mais detidamente
com  o  tratamento  e  o  questionamento  de  fontes  coloniais,  como  processos  inquisitoriais,
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registros  religiosos  e  documentos  administrativos.”  (SILVA;  SILVA.  Dicionário  de  conceitos
históricos, p. 160, 2009).

De acordo com o texto, assinale a alternativa verdadeira:

a) diferentes preocupações regionais geram diferentes formas de perceber e trabalhar as fontes
históricas.

b) os autores do texto ressaltam a importância da História Oral como a principal fonte utilizada
pelos historiadores.

c) sugere que o historiador deve buscar a percepção das relações de poder nos lugares menos
previsíveis, menos formalizados, menos anunciados.

d) a História Oral está tão entrelaçada com as questões regionais que se tornam indissociáveis. 

e)  um estudo histórico sobre os continentes americano e africano só pode ser  fidedigno se o
historiador municiar-se com a História Oral. 

03 – No texto “Pesquisa em História Regional: aspectos conceituais e metodológicos”, o autor
Aldieris Caprini justifica os trabalhos regionais no sentido de que:

a) toda a História passa, primeiro, pela questão regional.

b)  os  estudos  nacionais  ressaltam  as  semelhanças,  e  a  regional  trabalha  com  as  diferenças,
possibilitando abordar aspectos que não seriam percebidos no contexto maior.

c) o historiador deve se preocupar com a História de sua própria região em vez de se imbricar em
questões estrangeiras que tenha pouco domínio. 

d) as pesquisas regionais são as mais nobres da historiografia. 

e) a História surge com o grego Heródoto através de suas pesquisas regionais.

04 - “Outra função social desempenhada pela história provém dos hábitos estabelecidos por
seus próprios praticantes. Nos dois últimos séculos, […], o estudo da história converteu-se, mais
do  que  em memória  do passado,  em análise  dos  processos  do  desenvolvimento  humano e
reconstrução crítica do passado” (FLORESCANO, p. 76, 1997). 

Florescano atribui a transformação do relato histórico em um saber crítico ao fato de que:

a) a escola dos Annales introduz novos métodos de pesquisa que muito se diferenciaram da linha
positivista presente na historiografia do século XX.
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b) historiadores renomados, como Pierry Scarradiert, deixaram de trabalhar com a História Oral,
pois segundo eles esse tipo de fonte é pouco confiável. 

c) os movimentos científicos iniciados por historiadores, sociólogos e cientistas políticos ainda no
início do século XX, trouxeram grandes avanços nas pesquisas historiográficas (e sociais), dotando
essa ciência com um cunho muito mais reflexivo e racional.

d) os historiadores até o século XVIII eram também literatos e por isso a História fazia parte da
Literatura. A História só passa a ser considerada ciência a partir do século XIX. 

e) a investigação histórica estabeleceu a regra que diz que uma afirmação não tem direito de ser
produzida se não puder ser comprovada.

05 - “O ‘indivíduo qualquer’ é um ‘qualquer’ cuidadosamente escolhido” (BARROS, p. 191, 2004).
Sobre o trabalho do historiador com as Biografias, podemos afirmar que:

a) este método de trabalho é o único que permite ao historiador mesclar realidade com ficção.

b) para este método de trabalho funcionar, o historiador precisa escolher uma pessoa famosa
como objeto de estudo. 

c) não se trata de estudar qualquer pessoa por qualquer motivo. Estuda-se através de uma vida
com vistas a enxergar mais longe, mais profundo, mais densamente, de maneira mais complexa,
ou porque o estudo desta vida permite enxergar a vida social em sua dinamicidade própria, não
excluindo os seus aspectos caóticos e contraditórios.

d) o trabalho de Biografias não é bem-visto no meio historiográfico, pois muitos autores, entre
eles D’Assunção Barros, defendem que este tipo de pesquisa está voltado mais para a Literatura
do que realmente para um saber histórico. 

e) Pesquisar e coletar materiais são essenciais para que o texto tenha mais propriedade e ainda
seja  interessante  para  o  leitor.  Entrevistar  a  própria  pessoa  torna  ainda  mais  verossímil  as
informações  relatadas  no  texto,  porém  esse  é  o  maior  obstáculo  encontrado  pelo  trabalho
historiográfico de Biografias: ela só pode ser realizada com pessoas vivas.

06 – Alexandre Augusto Galvão da Silva,  no texto “Os caminhos de uma história  sem fim”,
defende a riqueza da História Oral, no sentido de que:

a)  ela permite contato direto com o “dono” da história,  tornando mais humano o registro de
passagens e experiências que marcaram a vida da pessoa e, em maior ou menor medida, a da
instituição.

b)  a  História  Oral  abre um leque de trabalho muito grande para os  historiadores,  permitindo
retornos financeiros maiores. 
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c)  ela  nos  transporta  para  um passado  ainda  fresco  na  memória,  quando  ainda  utilizávamos
gravadores de fita cassete e VHS para coletar os depoimentos.

d) os depoimentos obtidos com a História Oral trazem uma credibilidade maior, uma vez que o
personagem participou ativamente daquele fato narrado. 

e) ela é uma “história breve”, ou seja o historiador consegue um resultado satisfatório com cerca
de 30 minutos de entrevista. 

07 –  “Um  projeto  sobre  história  oral  de  intelectuais e  seu desempenho historiográfico,  por
exemplo,  devem expressar  claramente o  posicionamento  do especialista  e  seu papel.  Neste
sentido,  é  fundamental  revelar  de  quem  se  está  falando:  procedência,  formação,  área  de
atuação e trajetória profissional”. (MEIHY; RIBEIRO. Guia prático de história oral. p. 18, 2011).

Sobre o projeto em história oral, podemos considerar que:

a) é a parte menos importante do trabalho de História Oral, uma vez que a ênfase do pesquisador
se dá nas entrevistas e transcrições dos depoimentos colhidos.

b)  deve  indicar  a  eventual  análise  apontando  se  as  entrevistas  dialogarão  entre  si  ou  serão
cruzadas com outros documentos, como, por exemplo, com a produção desses intelectuais ou as
implicações historiográficas contextuais.

c)  deve ser  transparente e adotar  todos  os  procedimentos  éticos  contidos  nas  Resoluções  nº
466/12 e 510/16 do Conselho Nacional de Saúde – CNS. 

d)  é  um  procedimento  premeditado  de  produção  de  conhecimento  histórico.  Envolve  o
entrevistador, o entrevistado e a aparelhagem de gravação que trabalham juntos na construção
do Projeto de História Oral.

e) deve indicar o tema, a problemática, hipóteses, objetivos gerais e específicos, justificativa e, por
fim, a metodologia da pesquisa, ou seja, quem será o entrevistado, o roteiro e quais aparelhos
serão utilizados para a coleta do depoimento.  Ainda,  o projeto deve conter os procedimentos
quanto à transcrição, pois é uma parte importante do trabalho da História Oral, que por muitas
vezes não recebe a devida importância pelos pesquisadores.

08 – Sobre as fontes da História Oral,  de acordo com o “Dicionário  de conceitos históricos”
(SILVA; SILVA, 2009), podemos afirmar que:

a) é obtida ao final do trabalho de transcrição das entrevistas. 

b) diferente da fonte escrita, as fontes da História Oral não têm a obrigatoriedade em ser um
documento oficial.
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c) mesmo se tratando de um registro oral, a fonte primária neste método de trabalho é a escrita,
pois apenas após uma análise da biografia do entrevistado é que o pesquisador poderá elaborar o
projeto de História Oral.

d) ainda há um grande debate no meio acadêmico sobre a separação das fontes da História Oral
da Literatura. 

e) o registro oral é o documento construído pelo pesquisador, tomando como base a memória do
entrevistado.

09 – Segundo o “Dicionário de conceitos históricos” (SILVA; SILVA, 2009) sobre a História Oral, é
verdadeiro dizer que:

a) apesar do tratamento isolado que muitas vezes recebe, a História Oral não é uma disciplina
autônoma, constituindo-se em um conjunto de técnicas, um método, para a pesquisa histórica e o
tratamento documental.

b)  no  oriente  utiliza-se  a  técnica  Ikiri,  que  consiste  na  coleta  de  depoimentos  através  de
meditações budistas.

c) a História Oral é o trabalho de pesquisa que faz uso de fontes orais, coletadas por meio de
entrevistas, em diferentes modalidades. Foi amplamente difundida por Plutarco, por volta de 66
d.C.,  que viajava  pelas  províncias  romanas  recontando  os  depoimentos  colhidos  durante  suas
andanças. 

d)  o uso da história oral  pode ser compreendido como uma metodologia,  uma técnica e uma
disciplina. Por isso ela é separada da História geral.

e) apesar de seu uso crescente, a sua credibilidade enquanto fonte é questionada por parte de
alguns  acadêmicos  porque  o  entrevistado  pode  ter  uma  falha  de  memória,  pode  criar  uma
trajetória artificial, se auto-celebrar, fantasiar, omitir ou mesmo mentir. Por isso que diante dessa
“não  confiabilidade  da  memória”  os  historiadores  ainda  não  conseguiram  estabelecer  uma
metodologia bem estruturada para a produção de dados a partir de relatos orais.

10 – Para Meihy e Ribeiro (2009), dois são os principais desafios da História Oral Institucional:

a) entender a diferença hierárquica e evitar o burnout.

b) não expor os funcionários e nem a instituição como um todo. 

c) elaborar um projeto de entrevistas condizente com a realidade da corporação e não cair no erro
de reservar mais tempo para o depoimento dos chefes em detrimento aos dos funcionários.

d) investigar temas sensíveis para empresa e escrever de forma acadêmica.

e) entender o projeto da corporação e saber a identidade trabalhista dos funcionários.
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11 – “Ao valorizar o ‘protagonismo’ dos sujeitos atuantes em suas atribuições de trabalho, ou
nos locais  que desempenharam suas  funções,  cria-se um foro capaz  de promover  crítica  do
andamento do projeto institucional” (MEIHY; RIBEIRO. Guia prático de história oral. p. 58, 2009).

Neste sentido, o objetivo mais amplo da História Oral Institucional é:

a) elaborar um documento que traga à tona os tempos áureos da empresa a fim de elevar os
lucros.

b) traduzir as percepções sobre processos passados nas corporações e humanizar as relações.

c) revelar as mudanças e permanências históricas das corporações. 

d) contextualizar as instituições no tempo-espaço histórico, desde suas relações de poder, social e
cultural. 

e) criar um sentimento crítico nos trabalhadores para que eles possam atuar como agentes ativos
nas mudanças históricas institucionais.

12 – Sobre o gênero de História Oral de Vida, segundo Meihy e Ribeiro (2009):

I – Condena-se a condução das entrevistas por meio de questionários ou perguntas fechadas;

II – É importante utilizar-se de entrevistas livres ou abertas;

III – História Oral de Vida é uma ramificação da Biografia;

Estão corretas as alternativas:

a) todas as alternativas estão corretas.

b) somente a alternativa III esta correta.

c) somente as alternativas I e III estão corretas.

d) somente as alternativas II e III estão corretas.

e) somente as alternativas I e II estão corretas.

13 –  A trajetória  do Centro  de Preservação da Memória  do MPPR pode ser  divida  em três
etapas, sendo elas:

a) iniciada em 1891, com o Decreto nº 1 que instituiu o Ministério Público e o seu Centro de
Preservação da Memória. Posteriormente, na década de 1930, quando a delegação francesa visita
o Paraná e traz novos métodos de pesquisa histórica. E, por fim, com a criação do programa de
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história oral, o REConto, em 2016.

b)  iniciada  em  1991,  com  o  programa  de  história  oral  “Caminhos  de  nossa  história”;
posteriormente,  em  1996,  com  a  criação  da  Comissão  destinada  a  proceder  ao  resgate  da
memória histórica, que contava com figuras como os drs. Nilton Marcos Carias de Oliveira, Marco
Antonio  Teixeira  e  Rui  Cavallin  Pinto;  e  finalmente  em  2014,  com  a  criação  do  Centro  de
Preservação da Memória do MPPR.

c) a primeira etapa ocorreu com a promulgação da Constituição Federal de 1988, que trouxe novas
diretrizes para a atuação do Ministério Público, entre elas a preocupação do resgate da memória
institucional. Em 1998, foi instaurada a comissão “Caminhos de nossa história”, sob a presidência
do procurador  de Justiça Marco Antonio  Teixeira  e a  historiadora  Maria Eunice  Rodrigues  de
Oliveira. Em 2012, o Centro de Preservação da Memória ganha um espaço de trabalho dentro do
Museu Oscar Niemeyer, iniciando, assim, o programa de história oral.

d) o Centro de Preservação da Memória (CPM) foi instituído pela Lei nº 11.340, de 7 de agosto de
2006, sendo inicialmente composto pelos drs. Rui Cavallin Pinto e Nilton Marcos Carias de Oliveira,
além  do  historiador  Mauro  Domingues  do  Santos.  Posteriormente,  com  a  eleição  do  novo
procurador-geral de Justiça em 2008, o CPM passa por uma reformulação, sendo presidido pelo
procurador de Justiça aposentado Sérgio Renato Sinhori.  O período que se seguiu,  de intenso
resgate de relatos orais,  culminou na criação do Memorial  do MPPR em 2016 e do programa
REConto.

e) de forma pioneira, o MPPR cria o primeiro Centro de Preservação da Memória dos Ministérios
Públicos do Brasil em 2016, com a eleição do procurador-geral de Justiça Ivonei Sffogia. Assim, o
CPM é estruturado em três pilares: levantamento do material histórico, preservação da memória
institucional e o programa de história oral. 

14 – Conforme o texto “O Ministério Público de 1912”, de autoria do procurador de Justiça
aposentado Rui Cavallin Pinto, podemos afirmar que o MPPR no início do século XX:

a) não tinha estrutura própria, nem autonomia administrativa. Figurava como apêndice do Poder
Judiciário e sua chefia entregue a um dos membros do Judiciário, geralmente um desembargador.
Assim, a organização despertava pouca vocação de carreira.

b) foi responsável pela criação da Universidade Federal do Paraná em 1912.

c) ocupava o prédio da “Casa Rosada” na av. Mal. Floriano Peixoto, desde sua criação até 1912 –
época da expansão do Ministério Público, que ganhou novas atribuições a partir da Constituição
de 1909 –, quando passou a ocupar uma sala do Tribunal de Justiça no Centro Cívico, que depois
se transformou na atual sede do MPPR.

d) nada mais era do que um órgão de defesa do governador. As novas atribuições de defesa do
interesse  do cidadão só foram instituídas  com a Revolução Democrática  de 1964,  com o Ato
Institucional nº 1.
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e) tinha como função definida a defesa da ordem jurídica e dos interesses sociais e individuais.
Atuava  na  proteção das  liberdades  civis  e  democráticas,  buscando com sua ação assegurar  e
efetivar os direitos individuais e sociais indisponíveis. Embora fizesse parte do Sistema de Justiça, o
Ministério Público ainda era uma instituição dependente do Tribunal de Justiça. 

15  –  O  Centro  de  Preservação  da  Memória,  ou  Memorial,  é  a  unidade  do  Gabinete  da
Procuradoria-Geral de Justiça que tem como objetivo:

a) resgatar e promover a história da sociedade paranaense através da história oral.

b)  proteger o patrimônio público histórico,  atuando na prevenção e no combate de atos  que
provoquem prejuízo como perda, desvio e apropriação de bens públicos com valor histórico. 

c) resgatar e promover a história do Ministério Público através da história oral. 

d) resgatar, organizar, conservar e divulgar a memória do Ministério Público do Paraná, presente
tanto em documentos históricos, objetos e lugares quanto na lembrança de seus integrantes e de
pessoas que se relacionam com a instituição.

e) a pesquisa e sistematização de um acervo histórico, documental, imagético e audiovisual. A
partir da pesquisa são produzidos conteúdos para exposições, publicações e bando de dados, que
ficam à disposição da sociedade para consulta. 

16 – Sobre o programa de história oral do Memorial do MPPR, é correto afirmar:

I  –  As  primeiras  entrevistas  com  o  objetivo  de  preservação  da  memória  institucional  foram
realizadas em 1991, idealizada pelo procurador de Justiça Osman de Santa Cruz Arruda e com a
colaboração dos membros Edson Luiz Vidal Pinto e Edilberto de Campos Trovão.

II – O REConto, criado em 1991, foi encerrado dois anos mais tarde por falta de apoio institucional,
retomando  suas  atividades  apenas  em  2017  a  pedido  do próprio  Procurador-geral  de  Justiça
Ivonei Sfoggia.

III  –  REConto  é  uma alusão  à  abreviatura  da  palavra  inglesa  recording,  que  indica  gravação,
associada à palavra “conto”, que remete à ideia de contar uma história.

IV – O programa REConto possibilita ao entrevistado registrar a sua história de vida, narrando os
fatos sob o seu ponto de vista, a partir de como sentiu os acontecimentos e como os interpreta. 

V – O objeto de estudo do REConto não se limita exclusivamente aos membros e servidores do
MPPR, mas qualquer personagem de relevância histórica para a sociedade paranaense.

Assinale a alternativa correta:
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a) todas as alternativas são verdadeiras.

b) apenas I, III, IV e V estão corretas.

c) apenas I, III e IV estão corretas.

d) apenas I, II e III estão corretas.

e) apenas III, IV e V estão corretas.

17 – Sobre o caminho do Peabiru, podemos afirmar que:

a) foi a mais importante estrada transcontinental de toda a América do Sul antes da chegada dos
homens brancos.

b) recebeu esse nome em homenagem ao índio Peabiru que guiou a expedição de Hans Staden
pelo interior do Paraná.

c)  foi  uma estrada aberta por  Cabeza de Vaca após seu naufrágio  na ilha  de Santa  Catarina,
cruzava o atual estado do Paraná até o Paraguai.

d) era um caminho secreto utilizado pelos traficantes de escravos indígenas que buscavam escapar
da fiscalização dos jesuítas.

e) foi o primeiro caminho utilizado pelos bandeirantes paulistas na colonização do Paraná.

18 – Sobre o movimento do tropeirismo, é correto dizer:

I – Iniciou-se com as Bandeiras que buscavam escravizar os indígenas do sertão do Paraná e Santa
Catarina.

II  –  Através  do Caminho do Viamão,  o  Paraná  se  tornou um dos Estados  mais  desenvolvidos
economicamente entre os séculos XVIII e XIX.

III – O tropeirismo foi responsável pela ocupação do território paranaense a partir do século XVIII,
com a fundação de vários povoados como Castro, Ponta Grossa, Palmeira e Campo Largo.

IV – A fundação da província do Paraná esta diretamente atrelada aos tropeiros que colonizaram
essa região ao domesticar o gado selvagem que aqui vivia. 

V – O tropeirismo teve pouca relevância na construção da identidade paranaense, uma vez que as
tropas eram conduzidas por gaúchos e paulistas que apenas cruzavam o território do Paraná, sem
fincar raízes.

Com base nas afirmativas acima, assinale a alternativa verdadeira:

a) somente I é a correta.
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b) somente II e III estão corretas.

c) somente I, II e IV estão corretas.

d) somente III e V estão corretas.

e) todas as alternativas são falsas. 

19 – “Durante o Período Regencial no Brasil (1831 – 1840), surgiram rebeliões em várias partes
do Império.  Uma das  revoltas  mais  intensas  aconteceu  no Rio  Grande Sul,  conhecida  como
Revolta Farroupilha (1835 – 1845), desencadeada pelo descaso das autoridades imperiais em
relação à economia de criação de gado e de produção de charque na região Sul. Temendo que as
forças revolucionárias encontrassem adesão no Paraná, a província de São Paulo buscou apoio
em Curitiba, prometendo, em troca, a emancipação da Comarca. Com essa promessa, Curitiba
passou a cooperar com o Governo Central, lutando contra os revolucionários” (PRIORI, et al, p.
18, 2012).

As consequências do apoio de Curitiba a São Paulo desencadearam os seguintes eventos:

a) o apoio eficaz de Curitiba agradou o presidente da província de São Paulo, Barão de Monte
Alegre,  que  solicitou  ao  governo  imperial,  em  1842,  a  emancipação  da  Comarca,  indicando
Curitiba para capital da nova Província, por sua localização geográfica. Essa situação incomodou a
Câmara de Paranaguá que requeria para si o papel de capital, justamente por sua importância
histórica. Essa disputa entre Paranaguá e Curitiba adiou a emancipação.

b) o apoio eficaz de Curitiba não foi recompensado por São Paulo, os deputados paulistas julgaram
que seria desastroso, economicamente, perder a comarca paranaense e, dessa forma, negaram a
emancipação, o que gerou uma intensa revolta na 5ª Comarca, sendo preciso a intervenção do
General Floriano Peixoto.

c) São Paulo não cumpriu a promessa de emancipação argumentando que Curitiba não foi fiel aos
interesses paulistas quando os governantes paranaenses permitiram que os revoltosos vindos do
sul ocupasse a cidade curitibana. Inclusive a capital da 5ª Comarca passou provisoriamente para a
cidade da Lapa, que resistia ferozmente aos rebeldes, e o Barão de Serro Azul foi condenado por
traição à pátria, sendo executado no km 65 da estrada de ferro Curitiba-Paranaguá.

d) foi graças ao apoio de Curitiba que o presidente da província de São Paulo, Barão de Monte
Alegre, sinalizou para o governo imperial, em 1850, o desejo dos paulistas em consonância aos
paranaenses para a emancipação, que ocorreu três anos mais tarde, em 1853.

e) o apoio eficaz de Curitiba agradou o presidente da província de São Paulo, Barão de Monte
Alegre,  que  solicitou  ao  governo  imperial,  em  1842,  a  emancipação  da  Comarca,  indicando
Curitiba para capital da nova Província, por sua localização geográfica. Assim, em 19 de dezembro
de 1842,  a  nova Província  do Paraná é criada,  cumprindo os  anseios de emancipação de sua
população.

Memorial do Ministério Público do Paraná | Teste seletivo para estágio de pós-graduação em História | 7.5.2019

Página 10 de 11



20 – Sobre a criação da província do Paraná, é correto afirmar que:

a) o tropeirismo está diretamente ligado ao movimento de independência do Paraná, uma vez que
os tropeiros criaram o sentimento de unidade e identidade paranaense.

b) a situação se tornou insustentável em São Paulo após a assinatura da Lei do Ventre Livre em
1851, com a diminuição de escravos na província os grandes proprietários de terras insatisfeitos
migraram para os Estados vizinhos, principalmente para o Paraná, “importando” uma grande mão
de obra estrangeira – italianos, alemães e poloneses, essencialmente – alavancando a economia
paranaense e pressionando o imperador a conceder a emancipação, que foi votada e sancionada
em 1853.

c)  entre  1835  e  1840  uma  das  maiores  revoltas  do  Período  Regencial  abalou  a  região.  O
tropeirismo foi um movimento político e um conflito social envolvendo homens livre e pobres,
sobretudo indígenas e mestiços que se insurgiram contra a elite política local e tomaram o poder.
A entrada da Comarca de Curitiba no tropeirismo foi fundamental para o nascimento do atual
estado do Paraná.  Durante o período da revolução, os tropeiros da Comarca de Ponta Grossa
desbravaram todo o espaço do estado onde houvesse um povoado,  para assim conseguir  um
número maior de adeptos ao movimento, ocorrendo com isso uma integração das populações
circunvizinhas e formando assim o estado.

d) após as vitórias decisivas de tropas paranaenses na Guerra do Paraguai, muitos combatentes
voltaram com fortunas  dos  espólios de guerra e,  dessa forma, compraram terras em diversas
localidades  da 5ª  Comarca,  trazendo para o trabalho nos campos agricultores europeus.  Dom
Pedro II, em sinal de gratidão pelo papel desempenhando pelo Paraná no conflito determinou o
desmembramento de São Paulo, criando, assim, a província paranaense. 

e) São Paulo, na tentativa de evitar o desmembramento da 5ª Comarca, dividiu seus distritros em
dez unidades, transformando Curitiba na 10º Comarca, contudo, as províncias de Minas Gerais e
Bahia passaram a apoiar a causa paranaense, interessados na possível diminuição da importância
política de São Paulo. Assim, em 2 agosto de 1853, o projeto de emancipação da comarca do
Paraná foi aprovada e, em 29 do mesmo mês, Dom Pedro II sancionou a lei que criou a província
paranaense.
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GABARITO DA PROVA REFERENTE AO EDITAL MEMORIAL Nº 1/2019

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

C A B E C A B* E A E

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

B E B A D C A B A E

* A questão nº 7 foi  ANULADA,  sendo atribuída a respectiva nota a todos os  candidatos  que
realizaram a prova.
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