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Querido(a)  aluno(a), 
Você está recebendo um Roteiro de Estudo, que acreditamos ser de grande valia para sua efetiva 
recuperação, de aprendizagem e de nota. Desenvolva-o com muita atenção e esforço.  Ainda há tempo para 
resgatar seus resultados. Que Deus o ilumine. 

Um abraço fraterno da equipe do Colégio São Paulo da Cruz. 
 

PROGRAMA DA PROVA DE RECUPERAÇÃO: 
 

CAPÍTULO 32: A REVOLUÇÃO RUSSA 
CAPÍTULO 33: UMA JOVEM REPÚBLICA VELHA 

CAPÍTULO 34: A CRISE DE 1929 E O NAZIFASCISMO 
CAPÍTULO 35: VARGAS DE 1930 A 1945 

CAPÍTULO 36: A SEGUNDA GUERRA MUNDIAL 
CAPÍTULO 37: O PERÍODO LIBERAL DEMOCRÁTICO 

 

 

ENTREGAR ESSE ROTEIRO DIRETAMENTE AO PROFESSOR DA DISCIPLINA. 
DATA DA ENTREGA: até 26/09/18 (QUARTA-FEIRA) 

 
QUESTÃO 01 
(Unimontes, 2014) Sobre o Tenentismo, ocorrido no Brasil, na primeira metade do século XX, é INCORRETO 
afirmar: 
 
A) Representou o descontentamento das camadas médias urbanas com o apoio inconteste dado pelo 

governo aos cafeicultores. 
B) Com o passar dos anos, deu origem à Coluna Prestes, que percorreu vários estados brasileiros, sempre 

perseguida pelas tropas governamentais. 
C) Obteve, ao longo de sua ação reformista, amplo apoio de operários urbanos e empresários agrícolas. 
D) Parte do programa tenentista institucionalizou-se com a chegada de Getúlio Vargas ao poder, que nomeou 

muitos dos ex-tenentes como interventores. 
E) A primeira revolta tenentista se deu em 1922, no Rio de Janeiro, denominada de “18 do Forte de 

Copacabana”. 
 
QUESTÃO 02 
O socialismo foi uma concepção filosófica surgida em meados do século XIX, que teve forte influência na 
Revolução Russa de 1917.  
MARQUE abaixo a alternativa que NÃO condiz com o conjunto de doutrinas pregadas pelo socialismo: 
A) Predomínio do bem comum em detrimento do bem individual. 
B) Eliminação de todas as classes sociais 
C) Fim da propriedade privada dos meios de produção 
D) Apoio da burguesia para a eliminação do Estado. 
E) Defesa da ditadura do proletariado. 
 
  



QUESTÃO 03 
QUAIS eram as bases teóricas da Revolução Russa? 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
QUESTÃO 04 
POR QUE a população russa estava descontente com o regime czarista? 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
QUESTÃO 05 
O ano de 1922 é emblemático. O Brasil completava cem anos como nação independente. Em meio aos 
festejos comemorativos, que ensejaram tanto a realização de uma exposição internacional, como a vinda dos 
despojos mortais dos ex-imperadores, iniciava-se um movimento de contestação política ao regime 
republicano e, no plano cultural, a Semana de Arte Moderna anunciava uma ruptura estética que se tornou 
marco na história da cultura brasileira. 
 
Acerca desses dois movimentos, considere as seguintes proposições: 
I. Os jovens oficiais do Forte de Copacabana iniciaram um movimento de questionamento da ordem 

oligárquica, reavivado com as revoltas de 1924 e com a formação da Coluna Prestes, que percorreu o 
interior do Brasil em uma marcha, não vencida pelas forças governamentais. 

II. O movimento modernista representou uma renovação estética em dois planos: houve uma renovação na 
linguagem e na própria concepção da produção artística, que dialogava com as vanguardas europeias. No 
entanto, iniciou-se uma busca pelas especificidades da cultura brasileira, o que se pode depreender pela 
enorme valorização dos estudos folclóricos. 

III. A revolta do Forte de Copacabana, em 1922, foi motivada pelo descontentamento dos jovens militares em 
razão do atraso no pagamento de seus soldos. A indisciplina das tropas era marcante no período, já que o 
exército brasileiro não havia se profissionalizado. 

IV. O movimento modernista foi uma decorrência de uma evolução interna dos padrões estéticos vigentes no 
panorama artístico brasileiro. Os artistas modernistas tiveram uma recepção imediata. Intelectuais do porte 
de Monteiro Lobato saudaram os traços primitivos dos modernos pintores, como o quadro de Tarsila do 
Amaral, o “Abaporu”, que se tornou um símbolo do movimento. 

 
 MARQUE a alternativa CORRETA: 
A) Somente as proposições I e II são verdadeiras. 
B) Somente as proposições I e III são verdadeiras.   
C) Somente as proposições II e III são verdadeiras. 
D) Somente as proposições II e IV são verdadeiras. 
E) Todas as proposições são verdadeiras. 
 
 
  



QUESTÃO 06 
POR QUE a Primeira Guerra Mundial foi considerada um fator desencadeador do processo revolucionário 
russo?  
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
QUESTÃO 07 
Em 1917, a Rússia, que estava sofrendo grave crise econômica, acentuada pela sua participação na Primeira 
Guerra Mundial, passou por um processo revolucionário, que instituiu o Estado Socialista. Sobre esse 
processo, é correto afirmar que o(a) 
A) aliança política entre os soviets e o czarismo acelerou a reforma agrária no Estado Socialista. 
B) primeiro ato fundamental da Revolução Russa foi financiar a burguesia industrial no seu projeto 

econômico. 
C) permanência da Rússia na guerra, após a derrubada do Czar, foi um fator que contribuiu para a revolução 

bolchevique. 
D) governo dos mencheviques promoveu a reforma agrária na Rússia, condição indispensável para a 

erradicação da miséria no campo. 
E) apoio das potências capitalistas ao Partido Bolchevique foi fundamental para a consolidação do novo 

regime político após 1917, na Rússia. 
 
QUESTÃO 08 
 (PUC-RJ adaptada) 

O que aconteceu, como muitas vezes acontece nos booms de mercados livres, era que, com os salários 
ficando para trás, os lucros cresceram desproporcionalmente, e os prósperos obtiveram uma fatia maior 
do bolo nacional. Mas como a demanda da massa não podia acompanhar a produtividade do sistema 
industrial [...] o resultado foi superprodução e especulação. Isso provocou o colapso do sistema 
econômico mundial. 

(HOBSBAWM, Eric. A Era dos Extremos) 

O trecho anterior se refere à crise econômica ocorrida em 1929. Considerando a avaliação apresentada, 
CARACTERIZE duas medidas tomadas pelo governo norte-americano no combate à crise. 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

QUESTÃO 09 
Os regimes surgidos a partir da década de 1920 na Europa (fascismo na Itália e nazismo na Alemanha) são 
considerados regimes totalitários. Apesar de convergirem em vários aspectos, algo os diferencia. 
COMENTE a principal diferença entre o fascismo e o nazismo. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 



QUESTÃO 10 
 (UFMG) A experiência nazista alemã inaugurou uma nova modalidade na política: as grandes manifestações 
de massa. 
Todas as alternativas apresentam afirmações que contêm estratégias utilizadas na mobilização das massas 
no período nazista, EXCETO: 
 
A) O 'Fuhrer' estimulou o uso do uniforme para dissimular as diferenças sociais e projetar a imagem dos 

alemães como uma nação coesa. 
B) O governo alemão atribuía enorme importância à política de rua pela capacidade de ela transmitir 

sensação de conforto e encorajamento à multidão. 
C) O governo nazista musicou, filmou e teatralizou os assuntos políticos para atrair a multidão aos eventos 

públicos. 
D) O governo alemão estimulou linchamentos e execuções em praça pública visando ao incitamento 

ideológico e à difusão do ódio racial contra os muçulmanos. 
E) Os nazistas organizaram paradas, desfiles e concentrações de rua como grandes espetáculos, com a 

intenção de emocionar e contagiar a multidão. 
 
 
QUESTÃO 11 
Em 1930, ocorreram eleições para presidente no Brasil. Pela primeira vez em vários anos, a Política do Café-
com-leite sofreria um revés, já que Minas Gerais se uniria ao Rio Grande do Sul (apoiando o candidato 
Getúlio Vargas) contra São Paulo (que apoiaria Júlio Prestes).  

COMENTE os resultados desta eleição. APONTE o importante evento da história do Brasil que ocorreu na 
sequência das eleições. 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

QUESTÃO 12 
A chamada “Era Vargas” é dividida em três fases, sendo a última delas denominada de Estado Novo (1937-
1945), quando Getúlio foi afastado do poder por um golpe de Estado.  

DESCREVA duas características do Estado Novo. 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 



QUESTÃO 13 
Em 1961, com a renúncia do presidente Jânio Quadros, os ministros militares impediram que o vice-
presidente, João Goulart, assumisse a presidência da República, conforme previa a Constituição de 1946. A 
partir daí, a Campanha da Legalidade movimentou o país pela posse de Goulart. Como solução para o 
impasse criado, as elites políticas e os militares chegaram a uma solução negociada: a adoção de um novo 
sistema político para que João Goulart assumisse funções de chefe de Estado, mas não de chefe do 
Governo. 

QUAL foi esse sistema? 
A) Presidencialismo. 
B) Constitucionalismo. 
C) Parlamentarismo. 
D) Distrital Misto. 
E) Presidencialismo de coalizão. 
 
 
QUESTÃO 14 
LEIA o texto abaixo. 
Em plena Europa, em pleno século XX, os regimes nazista e soviético assassinaram cerca de 14 milhões de 
pessoas. O lugar onde todas essas vítimas morreram, essa terra de sangue, se estende do centro da Polônia 
até o oeste da Rússia, passando pela Ucrânia, Bielorrúsia e os Estados bálticos. Durante a consolidação do 
nacional-socialismo e do stalinismo (1933-1938), a ocupação conjunta da Polônia pelas forças alemãs e 
soviéticas (1939-1941) e, em seguida, durante a guerra entre Alemanha e a União Soviética (1941- 1945), a 
violência em massa de um modo jamais visto na história se abateu sobre essa região. 
 

SNYDER, Timothy. Terras de sangue. A Europa entre Hitler e Stalin. Rio de Janeiro: Record, 2013. p. 10. 

 
Assinale com V (verdadeiro) ou F (falso) as afirmações abaixo, referentes a esse período. 
(  ) Em 1939, os governos da Alemanha e da URSS assinaram um acordo de não agressão que ficou 

conhecido como Pacto Molotov-Ribbentrop, respeitado até o final da guerra. 
(   ) As principais lideranças desse extermínio foram Adolf Hitler e Joseph Stalin. 
(   ) A “terra de sangue” não se limitou à cronologia da Segunda Grande Guerra Mundial. 
(   ) O nacional-socialismo era a ideologia do regime stalinista. 
 
A sequência correta de preenchimentos dos parênteses, de cima para baixo, é 
A) F – V – F – V. 
B) V – F – F – F. 
C) V – F – V – V. 
D) F – V – V – F. 
E) F – F – F – V. 

 

QUESTÃO 15 
O plano de Governo de Juscelino Kubitschek estava definido no seu Programa de Metas, voltado para o 
desenvolvimento de seis setores “estratégicos” na esfera do desenvolvimento econômico nacional: “energia, 
alimentação, transportes, indústrias de base, educação e construção da nova capital federal — Brasília.” No 
plano de suas realizações, QUAL o único elemento que expressa medidas para desenvolver as indústrias de 
base? 
 
A) A criação do Instituto Superior de Estudos Brasileiros, que propagaria um pensamento marcadamente 

nacionalista. 
B) Os incentivos aos investimentos estrangeiros verificados, por exemplo, com a criação, em 1958, da 

indústria Volkswagen. 
C) A criação da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE) que desenvolveu a indústria 

da região Nordeste. 
D) A criação de uma política inflacionária que gerasse divisas para o desenvolvimento industrial. 
E) A criação de uma política de desenvolvimento apenas para a região Sudeste. 
 
  



QUESTÃO 16 
A imagem abaixo integrou uma cartilha lançada, em 1941, pelo Departamento de Imprensa e Propaganda 
(DIP). Ela pode ser relacionada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Disponível em <http://culturaretro.blogspot.com/2013/08/propaganda-vargas.html> Acesso: 11 ago.2018. 

 
A) à propaganda do governo Vargas, que buscava promover as manifestações cívicas e apresentava a figura 

do presidente como “pai da nação”.  
B) à implantação, pelo governo Vargas, do ensino público e gratuito para todos os brasileiros menores de 21 

anos.  
C) à política, desenvolvida pelo governo Vargas, de estimular o trabalho infantil nas áreas urbanas e rurais do 

país.   
D) à crítica dos cafeicultores ao governo Vargas, a quem chamavam de “pai dos pobres”, acusando-o de não 

governar para todos os brasileiros. 
E) à repressão imposta pelo regime do Estado Novo e às prisões arbitrárias executadas constantemente 

pelos departamentos governamentais. 
 


