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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.  Desejamos-lhe 
um ótimo resultado e pedimos a Deus que o ilumine! 

ESSE ROTEIRO NÃO DEVERÁ SER DEVOLVIDO E NEM CORRIGIDO EM SALA DE AULA. 
PROGRAMA DA PROVA 

 

CAPÍTULO B2: A REPÚBLICA OLIGÁRQUICA 

CAPÍTULO B3: O DECLÍNIO DAS OLIGARQUIAS  

CAPÍTULO A4: O NAZIFASCISMO 

CAPÍTULO B4: A ERA VARGAS 

 
 
QUESTÃO 01 
LEIA o texto abaixo e depois MARQUE a alternativa correta. 
“Cheio de apreensões e receios despontou o dia de ontem, 14 de novembro de 1904. Muito cedo tiveram 
início os tumultos e depredações. Foi grande o tiroteio que se travou. Estavam formadas em toda a rua 
do Regente, estreita e cheia de casas velhas, grandes e fortes barricadas feitas de montões de pedras, 
sacos de areia, bondes virados, postes e pedaços de madeira arrancados às casas e às obras da 
avenida Passos. “ 
Jornal do Comércio, 15/11/1904. Adaptado de Nosso Século (1900-1910). São Paulo: Abril Cultural, 
1980. 
 
O texto refere-se aos efeitos da reforma ocorrida na cidade do Rio de Janeiro passou e que deixou 
muitas pessoas desabrigadas. Uma intervenção de destaque foi a abertura da avenida Central, 
provocando não só elogios, como também conflitos sociais. O conflito popular destacado no texto foi 
o(a): 
A) Revolta da Chibata 
B) Revolta da Vacina 
C) Revolta da Armada 
D) Guerra de Canudos 
 
 
QUESTÃO 02 
A Primeira República foi marcada por fortes contestações sociais, entre as quais podemos citar a Guerra 
de Canudos e a Guerra do Contestado. Além da brutal repressão que sofreram, esses dois movimentos 
tinham outros pontos em comum. Podemos afirmar que: 
 
A) Eles foram resultado da insatisfação das populações rurais em relação à Proclamação da República, 

pois eram contra os princípios morais adotados por ela. 



B) Ambas reivindicavam o retorno da monarquia e foram lideradas por intelectuais excluídos da vida 
política. 

C) As duas revoltas foram fruto de uma estrutura social marcada pela concentração de terras nas mãos 
de poucas famílias, fazendo que as populações pobres vivessem em estado permanente de miséria. 

D) Suas reinvindicações visavam melhorar as condições de vida da população mais pobre, apesar de 
serem lideradas por membros das famílias dos coronéis. 

 
QUESTÃO 03 
Durante o governo Campos Sales criou-se uma política que se pautava na aliança entre as oligarquias 
regionais e o poder central. Esta política além de fortalecer o poder dos oligarcas do interior, facilitava 
a administração central na medida em que dificultava a eleição de membros da oposição. 
Como ficou conhecida esta política? 
a) Política do Encilhamento 
b) Convênio de Taubaté 
c) Funding Loan 
d) Política dos Governadores 

 
 

QUESTÃO 04 
Dentre os movimentos populares que surgiram durante a República Velha, alguns tiveram caráter 
religioso, destacando-se o messianismo. Qual das alternativas abaixo apresenta corretamente 
movimentos deste tipo? 
 
A) Revolta do Contestado e Revolta da Vacina. 
B) Revolta do Contestado e Revolta da Chibata. 
C) Guerra de Canudos e Revolta da Chibata. 
D) Guerra de Canudos e Revolta do Contestado 
 
 

QUESTÃO 05 
Em 05 julho de 1922 eclodiu a revolta, na cidade do Rio de Janeiro. “A revolta não se estendeu a outras 
unidades. No dia seguinte, centenas deles se entregaram, atendendo a um apelo do governo. Um 
grupo se dispôs, porém, a resistir. O forte voltou a ser bombardeado por mar e por aviões. Dezessete 
militares, com a adesão ocasional de um civil, decidiram sair pela praia [...], ao encontro das forças 
governamentais. Na troca de tiros, morreram dezesseis, ficando feridos os oficiais Siqueira Campos e 
Eduardo Gomes”. 
(In: FAUSTO, Boris. História do Brasil. 5 edição. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 
1997. Página 308.) 
 
O texto se refere: 
A) a Revolução Constitucionalista 
B) a Coluna Prestes. 
C) A Revolta dos 18 do Forte de Copacabana 
D) a Revolta da Chibata 
 

QUESTÃO 06 
CITE e EXPLIQUE três características do nazifascismo.  
 
QUESTÃO 07 
COMPARE a chegada ao poder de Hitler na Alemanha e Mussolini na Itália. QUAIS as semelhanças e 
diferenças? 
 
QUESTÃO 08 
"Nós queremos, um dia, não mais ver classes nem castas; portanto comecem já a erradicar isso em 
vocês mesmos. Nós queremos, um dia, ver no Reich uma só peça, e vocês devem já se educar nesse 
sentido. Nós queremos que esse povo seja, um dia, obediente, e vocês devem treinar essa obediência. 
Nós queremos que esse povo seja, um dia, pacífico, mas valoroso, e vocês devem ser pacíficos." 



(Adolf Hitler, no Congresso Nazista de Nüremberg, 1933. In: "O triunfo da vontade", filme de Leni 
Riefenstahl, 1935.) 
 
O trecho identifica algumas das características do projeto nazista, que governou a Alemanha entre 1933 
e 1945. Entre elas, a: 
 
A) Defesa da adoção do comunismo, expressa na ideia de supressão de classes. 
B) Recusa do uso da violência, expressa na ideia de povo pacífico. 
C) Submissão total da sociedade ao Estado, expressa na ideia de obediência. 
D) Eliminação das divisões nacionais, expressa na ideia de Reich (Império). 
 
QUESTÃO 09 
A Revolução de 1930 é fruto de uma crise que vinha se agravando desde o fim da Primeira Guerra 
Mundial. Esse movimento deu início à chamada Era Vargas (1930-1945). A respeito desse momento 
histórico, analise as proposições a seguir: 
 
I. Vargas assumiu o poder após ter vencido as eleições de 1929, contra o candidato paulista Júlio 
Prestes 
II. A Revolução de 1930 teve início após a aliança estabelecida entre o Rio Grande do Sul e Minas 
Gerais, que enfrentou o candidato Júlio Prestes nas eleições de 1929.  
III. A Era Vargas teve início com o Governo Provisório (1930-1934), período no qual Getúlio governou 
de forma ditatorial, intervindo nos Estados e municípios. 
IV. Após o golpe de 1930, Vargas concentrou todo poder de legislar e de decidir por meio de decretos, 
sem consultar o Legislativo. 
 
Estão corretas  
 
A) Apenas I e IV 
B) Apenas I e II 
C) Apenas II e IV 
D) Apenas III 
 
QUESTÃO 10 
Sobre a chegada de Getúlio Vargas ao poder, é correto afirmar: 
A) Foi eleito democraticamente após concorrer à eleições em 1929, com a Aliança Liberal, que derrotou 

o candidato Júlio Prestes. 
B) Após perder as eleições de 1929, Vargas assumiu o poder com um golpe de Estado, em que teve 

o apoio de uma parte do exército nacional. 
C) Com a morte de João Pessoa, vice-presidente na chapa de Vargas, novas eleições foram realizadas 

e Getúlio saiu vitorioso. 
D) Vargas assumiu a presidência em 1934, instaurando a ditadura do Estado Novo, nova fase da 

chamada "Era Vargas". 
 
QUESTÃO 11 
APONTE quais grupos políticos surgiram no Brasil durante a Era Vargas e o que defendia cada um 
desses grupos. 
 
QUESTÃO 12 
EXPLIQUE o que foi a Intentona Comunista e qual sua ligação com o golpe do Estado Novo decretado 
por Vargas em 1937. 
 
QUESTÃO 13 
A Era Vargas teve fim em 1945, mesmo ano em que terminava a Segunda Guerra Mundial. EXPLIQUE 
a relação entre o fim do governo Vargas e o fim da Segunda Guerra 
 

  



QUESTÃO 14 
Em 1942, os Estúdios Disney lançaram o filme “Alô, Amigos”, no qual duas aves domésticas se 
encontram: o Pato Donald e o papagaio Zé Carioca. Este, afável e hospitaleiro, leva o ilustre norte-
americano a conhecer as maravilhas do Rio de Janeiro, como o samba, a cachaça e o Pão de Açúcar. 
 
A criação de um personagem brasileiro por um estúdio americano fazia parte, naquele momento, 
a) da política de boa vizinhança praticada pelos EUA, que viam a América do Sul como parte do círculo 

de segurança de suas fronteiras durante a Segunda Guerra Mundial. 
b) do claro descaso dos norte-americanos com o Brasil, ao criar um personagem malandro como forma 

de desqualificar o povo brasileiro. 
c) do medo que os norte-americanos tinham, porque o Brasil se tornava uma grande potência dentro 

da América do Sul e começava a suplantar o poderio econômico americano. 
d) da preocupação norte-americana com a entrada do Brasil na Segunda Guerra, ao lado da Alemanha 

nazista, e com a implantação de bases navais alemãs no porto de Santos. 


