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SÉRIE:  9° ANO 

 

  

CONTEÚDO: 
 

 
 
1.   Numa quinta-feira, 24 de outubro de 1929, 12.894.650 ações mudaram de mãos, foram 
vendidas na Bolsa de Nova Iorque. Na terça-feira, 29 de outubro do mesmo ano, o dia mais 
devastador da história das bolsas de valores, 16.410.030 ações foram negociadas a preços 
que destruíam os sonhos de rápido enriquecimento de milhares dos seus proprietários. A crise 
da economia capitalista norte-americana estendeu-se no tempo e no espaço. As economias da 
Europa e da América Latina foram duramente atingidas. Franklin Delano Roosevelt, eleito 
presidente dos Estados Unidos em 1932, procurou combater a crise e os seus efeitos sociais 
por meio de um programa político conhecido como New Deal. 
a) Identifique dois motivos da rápida expansão da crise para fora da economia norte-
americana. 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
b) Caracterize de maneira geral o New Deal e apresente uma de suas medidas de combate à 
crise. 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
2. Discorra sobre a paz armada: 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
3. "Foi em 1994 que acabou o século XIX (...) De 1815 a 1914, a Europa (...) desfrutara um 
século de paz (...) Nesse século, a burguesia pôde consolidar o seu poder (...) E o 
imperialismo colonialista ia bem, obrigado, na África e Ásia. A guerra de 1914 caiu como uma 
bomba NESTE (PARAÍSO)." 
A 1ª Guerra Mundial descortinou uma  série de conflitos camuflados neste "paraíso" tais como: 
a) a luta pelas terras conquistadas na América e a manutenção do tráfico de escravos. 
b) a disputa de mercados mundiais pelas nações européias imperialistas como a Inglaterra, 
Alemanha e França e a opressão aos movimentos nacionalistas na África e na Ásia. 
c) a difusão do movimento socialista em países como a Inglaterra e França com o advento da 
Revolução Russa. 
d) a disputa dos mercados consumidores europeus pelas nações independentes da África e da 
Ásia. 
e) a luta dos americanos e brasileiros pelo controle dos mercados fornecedores de matérias 
primas japoneses e africanos. 
 
4. Esclareça por que a guerra de 1914 a 1918 é chamada de "Mundial" e relacione os nomes 
de três potências imperialistas da época que integraram a Tríplice Entente. 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 



5. Sarajevo é atualmente palco de guerra. Nos tempos passados também foi o estopim de um 
conflito conhecido por: 
a) Revolução Russa. 
b) I Guerra Mundial. 
c) Revolução Francesa. 
d) Guerra entre os Aliados e o Eixo. 
e) Guerra civil do Império Austro-Húngaro. 
 
6. No final do século XIX e início do século XX, por detrás de uma aparente tranquilidade do 
cenário político europeu, escondia-se um clima de instabilidade e tensão que acabaria por 
mergulhar a Europa na Primeira Grande Guerra. 
Destaque e comente dois dos fatores que contribuíram para essa instabilidade: 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
7. A respeito do envolvimento dos E.U.A. na Primeira Grande Guerra é INCORRETO afirmar 
que: 
a) foi influenciado pela intenção germânica de atrair o México, prometendo-lhe ajuda na 
reconquista de territórios perdidos para os E.U.A. 
b) os E.U.A. financiaram diretamente a indústria bélica franco-inglesa e enviaram um grande 
contingente de soldados ao fronte. 
c) uma possível derrota da França e Inglaterra colocaria em risco os investimentos 
estadunidense na Europa. 
d) contrariando o Congresso, o presidente dos E.U.A. rompeu a neutralidade, declarando 
guerra às forças do Eixo. 
e) a adesão dos E.U.A. desequilibrou as forças em luta, dando um novo alento à Entente. 
 
8. Identifique as alianças políticas e militares na Europa que antecederam a Primeira Guerra 
Mundial: 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
9. Ao término da Primeira Grande Guerra, as potências vencedoras responsabilizaram a 
Alemanha pela guerra e foi-lhe imposto um tratado punitivo, o Tratado de Versailles, que teve 
como consequências: 
a) degradação dos ideais liberais e democráticos, agitações políticas de esquerda - como o 
movimento espartaquista - crise econômica e desemprego. 
b) enfraquecimento dos sentimentos nacionais, militarização do Estado Alemão, recuperação 
econômica e incorporação de Gdansk. 
c) anexação das colônias de Togo e Camarões, a afirmação dos ideais liberais e democráticos 
e a valorização do marco alemão. 
d) prosperidade econômica, rearmamento alemão, desmembramento da Alemanha e 
fortalecimento dos partidos liberais. 
e) surgimento da República Democrática Alemã e da República Federal Alemã, fortalecimento 
do nazismo, militarismo e diminuição do desemprego. 
 
10. A Primeira Guerra Mundial, (1914-1918), foi o primeiro conjunto de acontecimentos que 
abalou seriamente o domínio colonial e a existência de impérios europeus no século XX. Tendo 
por base o fragmento, explique a associação entre o colonialismo europeu e a Primeira 
Guerra: 
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________  
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o fascismo e o nazismo” 

 
 Guerra Fria 

 

1. "Uma sombra desceu sobre o cenário até há pouco iluminado pelas vitórias aliadas. 
Ninguém sabe o que a Rússia Soviética e sua organização internacional comunista pretende 
fazer no futuro imediato, ou quais são os limites, se é que os há, para as suas tendências 
expansionistas. De Stettin no Báltico, a Trieste, no Adriático, uma cortina de ferro desceu 
sobre o continente. Quaisquer conclusões que possam ser tiradas destes fatos, esta não é 
certamente a Europa libertada que lutamos para construir. Também não é uma que contenha 
os ingredientes de uma paz permanente." 
Winston Churchill, ex-chanceler britânico, em seu discurso em Missouri, EUA, em 5 de março 
de 1946, teceu considerações sobre o contexto internacional da época caracterizando o início 
das novas tensões e de uma nova época, posteriormente denominada de Guerra Fria. 
 

a) Cite três acontecimentos que expressam o contexto de Guerra Fria, entre 1947 e 1962. 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
b) Apresente duas características da Guerra Fria. 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
2. O fato concreto que desencadeou a Segunda Guerra Mundial foi: 
a) a saída dos invasores alemães do território dos Sudetos na Tchecoslováquia. 
b) a tomada do "corredor polonês" que desembocava na cidade livre de Dantzig (atual 
Gdansk) pelos italianos. 
c) a invasão da Polônia por tropas nazistas e a ação da Inglaterra e da França em socorro dos 
seus aliados, declarando guerra ao Terceiro Reich. 
d) a efetivação de "Anschluss", que desmembrava a Áustria da Alemanha. 
e) a invasão da Petrônia por tropas alemãs, quebrando o Pacto Germânico-Soviético. 
 

3. Explique como se deu a ascensão de Hitler na conjuntura alemã, no período entre guerras, 
e quais as consequências do nazismo: 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
4. O Nazismo e o Fascismo surgiram: 
a) do desenvolvimento de partidos nacionalistas, com pregações em favor de um Executivo 
forte, totalitário, com o objetivo de solucionar crises generalizadas diante da desorganização, 
após a Primeira Guerra Mundial. 
b) da esperança de conseguir estabilidade na união das "doutrinas liberais" de tendências 
individualistas. 
c) com a instituição do parlamentarismo da Itália e na Alemanha, agregando partidos 
populares. 
d) com o enfraquecimento da alta burguesia e o apoio do governo às camadas lideradas pelos 
sindicatos e socialistas. 
e) do coletivismo pregado pelos marxistas. 
 



5. Por duas vezes na história, em 1812 e em 1943, os russos/soviéticos, sob um inverno rigoroso de 
menos 30 °C derrotaram potências de tendência expansionista: a França de Napoleão e a Alemanha de 
Hitler, respectivamente. Em ambos os momentos, os russos/soviéticos adotaram técnicas semelhantes 
para derrotar os inimigos e foram responsáveis por mudanças decisivas nos rumos da história 
contemporânea. 
a) Explique qual a estratégia utilizada pelos russos, em 1812, e soviéticos, em 1943, para derrotarem 
os seus inimigos: 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
b) Mencione a importância da URSS na política internacional após a Segunda Guerra Mundial: 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 

6. "É lógico que os EUA devem fazer o que lhes for possível para ajudar a promover o retorno ao poder 
econômico normal do mundo, sem o que não pode haver estabilidade política nem garantia de Paz." 
(Plano Marshall - 5.VI.1947) 

O Plano Marshall se constituiu: 
a) na principal meta da política externa norte-americana, que era pacificar o Extremo Oriente. 
b) num projeto de ajuda industrial aos países da América Latina. 
c) num importante instrumento de expansão do comunismo na Europa. 
d) na definição da política externa isolacionista dos EUA, paralela à montagem do complexo industrial 
militar. 
e) num dos meios de penetração dos capitais norte-americanos nas economias européias. 
 

7.  Num de seus últimos discursos, o presidente dos Estados Unidos, Franklin Delano 
Roosevelt declarou o seguinte: 
"A conferência da Criméia foi um esforço bem sucedido das três Nações principais de encontrar um 
terreno comum para a paz. Ela representa o fim do sistema da ação unilateral, das alianças exclusivas, 
das esferas de influência, do equilíbrio de forças, e de todos os outros expedientes que há séculos são 
experimentados - e falham." Identifique as "três Nações principais" a que se refere Roosevelt: 

____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
8. "Desde a sua origem, foi um Estado multinacional submetido à hegemonia da Sérvia. No seu interior 
viviam croatas, eslovenos, montenegrinos e minorias macedônias e albanesas. Esses povos 
enxergavam os sérvios como um novo poder imperial." 
O texto anterior refere-se a: 
a) Tchecoslováquia. 
b) Iugoslávia. 
c) China. 
d) Polônia. 
e) Albânia.   
 
 

9. Assinale a ÚNICA proposição CORRETA. Em outubro de 1995, comemorou-se o cinquentenário da 
Organização das Nações Unidas. A partir de que acontecimento ela foi constituída? 
a) Guerra Irã-Iraque.    
b) Primeira Guerra Mundial. 
c) Guerra do Vietnã 
d) Segunda Guerra Mundial. 
e) Liga das Nações. 

 
10. No processo histórico da Segunda Guerra Mundial o dia 6 de junho de 1944 é conhecido 
como o Dia D. Discorra sobre sua importância histórica: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
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1. O período histórico brasileiro compreendido entre 1964 e o início de 1985 assinalou uma 
mudança no regime político brasileiro. O início deste período, em 1964, foi marcado por um 
Golpe de Estado que interrompeu o mandato presidencial de... 
a) Castelo Branco. 
b) Jânio Quadros. 
c) Juscelino Kubitschek. 
d) João Goulart. 
e) Emílio Garrastazu Médici. 
 

2. Discorra a partir do papel da censura no regime militar brasileiro:  
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
3.                                                  (...) meu Brasil, 

Que sonha com a volta do irmão do Henfil, 
com tanta gente que partiu num rabo de foguete: 

chora a nossa pátria-mãe gentil 
choram Marias e Clarisses no solo do Brasil. 

Mas sei, que uma dor assim pungente 
não há de ser inutilmente a esperança 
dança na corda bamba de sombrinha 

e em cada passo dessa linha pode se machucar. (João 
Bosco e Aldir Blanc, "O bêbado e a equilibrista") 

A crítica expressa na charge e a referência histórica da música estão relacionadas, 
respectivamente: 
a) à exaltação do nacionalismo e ao movimento das "Diretas Já". 
b) ao autoritarismo do governo e à campanha a favor da anistia. 
c) à propaganda comunista e ao retorno dos exilados políticos. 
d) ao fim da censura e à política favorável à redemocratização. 
e) à outorga do Ato Institucional n¡. 5 e ao milagre econômico. 
 

4. Estabeleça um comentário a partir do “Milagre Econômico”, mencionando seu principal 
objetivo dentro da sociedade brasileira: 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
5. O movimento denominado "Diretas já!", que começou reunindo poucos milhares de pessoas 
nas principais cidades brasileiras, acabou ganhando a simpatia da maior parte da população 
do país e tomou proporções gigantescas. 
Esse movimento exigia:  
a) eleições diretas depois da renúncia de Jânio Quadros. 
b) o fim do AI-5, a volta dos direitos políticos e o retorno das eleições pelo voto universal. 
c) o fim das torturas e a aprovação da lei de anistia política. 
d) a anistia política e o retorno dos exilados políticos para o Brasil. 
e) o fim da ditadura militar e eleições diretas para presidente. 



6. Caracterize a proposta de abertura política proposta pelo presidente Ernesto Geisel: 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
7. "O povo não é bobo, fora Rede Globo!" Esta frase, entoada durante os comícios pelas 
"Diretas-Já" demonstrou a rejeição popular à tentativa da rede de comunicações de ocultar 
esse movimento. 
Sobre as reações a essa campanha popular, é correto afirmar que:  
a) os sindicatos dividiram-se no apoio a essa luta, devido às disputas entre CGT e CUT. 
b) os congressistas costuraram uma aliança, visando à adoção do parlamentarismo. 
c) as Forças Armadas reprimiram violentamente  as manifestações, buscando preservar o 
regime militar. 
d) os movimentos estudantis destacaram-se na luta para aprovar a emenda da eleição direta 
para presidente. 
e) repressão dos militares em relação aos compositores da época. 
 

 
8. Leia o texto a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

a) Aponte o principal motivo para as críticas apresentadas à Lei de Anistia Brasileira. 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
b) Explique a denominação de "lenta, gradual e segura" que caracterizou o processo de 

distensão política no Brasil. 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
9. Em 1964, houve uma ruptura institucional no Brasil com o golpe militar que implantou o 
regime autoritário por um período de mais de duas décadas. Com base nos conhecimentos 
referentes a este período histórico, assinale a afirmativa correta: 
a) Foi uma fase de censura, de repressão política e de fortalecimento dos serviços secretos de 
informação. 
b) Durante o regime militar, prevaleceu a estagnação econômica. 
c) Embora a sustentação do regime fosse militar, os presidentes eram civis. 
d) Foi o período do desenvolvimento neoliberal, caracterizado pelo fim dos monopólios estatais 
e liberdades civis. 
e) Naquele período, o pluripartidarismo de manteve. 
 
10. Explique por que o AI-5 (Ato Institucional número 5), simbolizou o auge da repressão: 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 


