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TEMA: República Velha 
 
1. (FGV) - e valorização do café, implementada no decorrer da República Velha, atendia aos interesses dos 
cafeicultores. Para tanto, utilizava os seguintes instrumentos: 
 
a) investimentos na produção e desvalorização cambial; 
b) compra e queima do excedente produzido e desvalorização cambial; 
c) compra e queima do excedente produzido e investimentos na produção; 
d) financiamentos para modernização tecnológica e investimentos na produção; 
e) compra e queima do excedente produzido e financiamentos para modernização tecnológica. 
 
2. Observe a charge a seguir: 
 
Assinale a alternativa que melhor explica a charge acima: 
 
a) Trata-se da representação da política dos governadores, ilustrando o equilíbrio do poder que havia entre 
eles. 
b) Trata-se da disputa política entre liberais paulistas e conservadores de Minas Gerais. 
c) É a representação da Política do Café-com-Leite, marcando a alternância de poder no Brasil Republicano. 
d) É a representação da desigualdade social no Brasil da primeira república. 
e) É a representação da disputa entre São Paulo e Minas Gerais pelo domínio latifundiário no Brasil 
Republicano. 
 
3. A cidade é um monstro onde as epidemias se albergam dançando sabats magníficos, aldeia melancólica de 
prédios velhos e alçapados, a descascar pelos rebocos, vielas sórdidas cheirando mal." 
Nosso Século. São Paulo: Abril Cultural/Círculo do Livro, 1985, v. 1, p. 37. 
Era dessa forma que o jornalista Luiz Edmundo descrevia o Rio de Janeiro no começo do século XX. De fato, 
em 1904 eclodia na cidade a chamada Revolta da Vacina. Essa rebelião popular foi provocada: 
 
a) pelo profundo descontentamento com a epidemia de dengue que afligia a cidade. 
b) pela decisão do governo de limitar a importação de vacinas contra a febre amarela. 
c) pela recusa do governo de promover a vacinação contra a peste bubônica. 
d) pelo cancelamento da vacinação contra a paralisia infantil. 
e) pelo decreto que tornava obrigatória a vacinação contra a varíola. 
 
 
 
 
 

ORIENTAÇÕES IMPORTANTES! 
 

 Leia a atividade avaliativa atentamente. 
 Não pode haver rasura e uso de corretivo. 
 As respostas têm que estar no local 

próprio e à caneta, para que sejam 
consideradas. 

 Responda com caneta azul ou preta não 
deixe nada a lápis. 

 

http://www.historianet.com.br/main/mostraconteudos.asp?conteudo=367


TEMA: Semana de Arte Moderna 
 
4. A respeito do movimento modernista, os críticos e os estudiosos entram em sintonia num ponto: a Semana 
de Arte Moderna, realizada em 1922, em São Paulo, representou um marco, verdadeiro ponto de inflexão no 
modo de ver o Brasil. 
Sobre esse movimento é possível afirmar que 
 
a) revelou a importância de aspectos culturais brasileiros como o folclore nordestino. 
b) tinha preocupações estéticas que se revelam como uma verdadeira crítica ao conservadorismo da república 
oligárquica. 
c) teve como principal inspiração os escritos de Machado de Assis, numa tentativa de reviver o esplendor da 
cultura do período monárquico. 
d) teve forte influência de correntes européias que apoiavam as idéias do pensamento positivista do século 
XIX. 
e) teve quase nenhuma importância política, visto que se tratava apenas de uma exposição de arte. 
 
 TEMA:  Revolução de 1930 
 
5.  “Ainda em 1929, a corrente mais radical da Aliança Liberal, formada por políticos jovens como João Neves 
da Fontoura, Osvaldo Aranha e Virgílio de Melo Franco, passou a admitir a hipótese de desencadear um 
movimento armado em caso de derrota nas urnas. Como primeiro passo, buscou-se a colaboração dos 
"tenentes", tendo em vista seu passado revolucionário, sua experiência militar e seu prestígio no interior do 
Exército. Essa aproximação já estava em curso desde o início do debate sucessório, mas os contatos 
desenvolviam-se com grande dificuldade devido a desconfianças recíprocas. Na Aliança Liberal estavam alguns 
dos principais adversários dos "tenentes", como Artur Bernardes, Epitácio Pessoa e João Pessoa - este último, 
como ministro do Superior Tribunal Militar (STM), julgara vários militares rebeldes. Por outro lado, para os 
velhos dirigentes oligárquicos da Aliança, os 'tenentes" personificavam a ameaça de derrubada do regime e, 
conseqüentemente, de suas próprias bases de sustentação política.”  

http://www.cpdoc.fgv.br/dhbb/verbetes_htm/6365_1.asp 
 
É possível afirmar que o movimento relacionado ao texto é: 
 
a) a Revolução Constitucionalista de 1932. 
b) a Revolta dos 18 do Forte de Copacabana. 
c) a Revolução de 1930. 
d) a Intentona Comunista de 1935. 
e) a Coluna Prestes. 
 
TEMA: Estado Novo 
 
6. (FGV – 2005) - Eram características da doutrina defendida pela Ação Integralista Brasileira:  
 
a) Defesa da ditadura do proletariado e combate à democracia.  
b) Liberalismo econômico e autoritarismo político.  
c) Liberdade de expressão e defesa da reforma agrária.  
d) Concepção corporativista de sociedade e ideologia nacionalista.  
e) Ateísmo e perspectiva totalitária.  
 
7. (FGV – 2003) - Foram características do populismo no Brasil: 
 
a) hegemonia das massas populares, no governo federal, em associação aos industriais, promovendo o 
aparecimento de lideranças populistas. 
b) soberania plena e completa autonomia do Estado brasileiro frente todos os setores sociais. 
c) inclusão de setores populares no processo político e a aparente identificação entre Estado e presidente da 
República. 
d) atuação do Estado nacional brasileiro como árbitro dos conflitos internacionais. 
e) ausência de laços entre o chefe do Estado e os interesses particulares dos diversos setores sociais. 
 

http://www.cpdoc.fgv.br/dhbb/verbetes_htm/6365_1.asp


1ª GUERRA MUNDIAL 

 
TEMA: A Primera Guerra Mundial 
 
8.  As raízes da 1ª Guerra Mundial encontram-se, em grande parte, na história do século XIX. Pode-se citar 
como alguns dos fatores que deram origem ao conflito desencadeado em 1914 
 
a) a concentração da industrialização na Inglaterra e o escasso crescimento econômico das nações do 
continente europeu. 
b) a emergência de ideologias socialistas e revoluções operárias que desajustaram as relações entre os países 
capitalistas. 
c) a derrota militar da França pela Prússia, no processo de unificação alemã, e a incorporação da Alsácia e da 
Lorena à Alemanha. 
d) o confronto secular entre a França e a Inglaterra e a crise da economia inglesa provocada pelo bloqueio 
continental. 
e) a política do "equilíbrio europeu", praticada pelo Congresso de Viena, e o fortalecimento militar da Rússia 
na Península Balcânica. 
 
9. Analise com atenção: 
                                   

 

PAÍSES ENVOLVIDOS NA 
GUERRA 

Nº. DE MORTOS POR 
PAÍS 

Alemanha 1.950.000  

Áustria-Hungria 1.000.000  

Bélgica 44.000  

Bulgária 100.000  

Canadá 62.000  

Estados Unidos da América 114.000  

França 1.390.000  

Grã-bretanha 780.000  

Grécia 12.000  

Índia 100.000  

Itália 530.000  

Nova Zelândia 16.000  

Portugal 8.000  

Roménia 600.000  

Rússia 1.700.000  

Sérvia 400.000  

Turquia 400.000  

Nº. TOTAL DE MORTOS 9.206.000 

 
www.alunos.lis.ulusiada.pt/11072999/... 

 
Observando os dados da tabela, é possível afirmar: 
 
a) A Rússia teve um grande número de mortes, pois tinha o maior contingente de combatentes e ficou no 
conflito até o final. 
b) A Alemanha e o Império Austro-húngaro, países derrotados na Primeira Guerra Mundial, estão entre os 
maiores prejudicados com vidas humanas nessa guerra. 
c) O número de mortos da Rússia foi insignificante se compararmos ao total de mortos da Sérvia. 
d) A Tríplice Aliança teve um número de mortos maior do que a Tríplice Entente. 
e) A Tríplice Aliança não teve um número significativo de mortos, pois seus países representam menos da 
metade do número de países da Tríplice Entente.  
 

http://alunos.lis.ulusiada.pt/11072999/consequenciasguerra.htm


TEMA: Revolução Russa 
 
10. Observe as fotos a seguir: 

 
http://newsimg.bbc.co.uk/media/images/42761000/jpg/_42761719_trotsky_stalin416x300.jpg 

Os homens que aparecem nas imagens acima são dois ícones da Revolução Russa e protagonizaram uma luta 
interna pelo poder dentro do PC soviético. Tinham uma forte rivalidade e pensamentos distintos em relação ao 
rumo do socialismo. Sobre esses dois personagens, é correto afirmar: 
 
a) Trotsky, representado na primeira foto, acreditava  na possibilidade do socialismo existir em um só país. 
b) Lênin e Trotsky, respectivamente, defendiam a implantação de planos qüinqüenais para solucionar a crise 
soviética. 
c) Trotsky, representado na primeira foto, defendia que o socialismo só existiria em nível mundial, enquanto 
Stálin, representado na segunda foto, acreditava que o socialismo poderia existir em um só país. 
d) Lênin, representado na primeira foto acreditava que a união operária aconteceria em todo o mundo, e 
pregava a revolução permanente contrariando o pensamento de Trotsky, representado na segunda foto. 
e) Stálin, representado na segunda foto, acreditava que o desenvolvimento do capitalismo na Rússia era 
condição necessária para o desenvolvimento da revolução, por isso implementou práticas capitalistas em seu 
governo depois de 1930. 
 
11. "Mas, embora fosse uma indústria recente, não deixava de ser a mais bem equipada e a mais 
concentrada. O proletariado nasceu e cresceu rapidamente, tanto mais acessível à propaganda revolucionária 
quanto era concentrado e se encontrava em miserável situação. Até 1890 a jornada de trabalho era de, pelo 
menos, 12 horas. Em 1899, os tecelões de São Petersburgo, que trabalhavam 14 horas diárias, obtém, através 
de uma greve, a redução da jornada legal para onze horas e meia. Quanto aos salários, baixíssimos, eram 
reduzidos ainda mais pelo abuso das multas. Desde então os operários organizaram-se ('União dos operários 
russos do Norte e União dos operários da Rússia Meridional'); entram em ação os primeiros socialistas russos 
impregnados de marxismo (o grupo da Libertação do Trabalho de Plekhanov em 1883) e multiplicam-se as 
greves. Em 1898, no curso de um Congresso; a que compareceram apenas nove delegados, constituiu-se o 
Partido Operário Social-Democrata Russo (P.O.S.D.R)".  
 

BRUHAT, J. História da URSS, São Paulo: DIFEL, 1966. p. 8-9  
 
 
A partir da leitura do texto acima, é possível concluir: 
 
a) A Rússia, antes da Revolução de 1917, era basicamente agrária, sem um operariado expressivo para a luta 
revolucionária. 
b) O avanço na legislação trabalhista deixou os operários apáticos para uma ação revolucionária. 
c) Os operários se organizaram no final do século XIX, fundando o Partido Social Democrata Russo, criando as 
bases para a ação revolucionária de 1917.  
d) A organização operária do final do século XIX foi  responsável por uma ação revolucionária no mesmo ano 
da criação do Partido Operário Social Democrata Russo. 
e) Os sindicatos foram responsáveis por uma ação revolucionária que transformou a legislação trabalhista 
russa no final do século XIX. 
 
 
 


