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•CORREÇÃO DA AVALIAÇÃO!

•Recursos:

•Uso da fotografia como registro de
versões da história e vídeos



CORREÇÃO DA 1ª AVALIAÇÃO

1. A Revolução Industrial foi uma mudança na forma de produção de
mercadorias ocorrida em meados do século XIX. Com origem na Inglaterra,
revolucionou o modo de produção com o uso de máquinas à vapor e
transformações no sistema de trabalho da época. Essa transformação foi um
marco decisivo na história e suas consequências sentimos até os dias atuais.

Identifique, entre as afirmativas a seguir, a que se refere às consequências da
REVOLUÇÃO INDUSTRIAL:

3



A)Redução do processo de urbanização, aumento da população dos campos e
sensível êxodo urbano.
B)Valorização do trabalho operário e das manufaturas.
C)Maior divisão técnica do trabalho, utilização constante de máquinas e
afirmação do capitalismo como modo de produção dominante.
D)Formação de grupos que fortaleciam a relação entre patrão e empregados.
E)Manutenção dos direitos dos trabalhadores agrícolas.
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02. Analise a imagem abaixo e responda:
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Um operário desenrola o arame, o outro o endireita, um terceiro corta, um quarto o
afia nas pontas para a colocação da cabeça do alfinete; para fazer a cabeça do
alfinete requerem-se 3 ou 4 operações diferentes, …”

SMITH, Adam. A Riqueza das Nações. Investigação sobre a sua Natureza e suas Causas. Vol. I. São Paulo: Novas Culturas, 1985.
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A respeito do texto e do quadrinho são feitas as seguintes afirmações:

I. Ambos retratam a intensa divisão do trabalho, à qual são submetidos os
operários.
II. O texto refere-se à produção informatizada e o quadrinho, à produção
artesanal.
III. Ambos contêm a ideia de que o produto da atividade industrial não
depende do conhecimento de todo o processo por parte do operário.



03. Tradicionalmente o termo República Velha foi cunhado para identificar o
período que vai de 1889 a 1930. Sobre as características deste período e
outras questões subjacentes, assinale V (verdadeiro) para as proposições
verdadeiras e F (falso) para as falsas.

( ) Os dois primeiros governos da recém inaugurada República brasileira eram
militares.
( ) Com o novo regime, surgiram divergências tanto no meio militar quanto no
civil. No meio civil, as disputas ocorriam, sobretudo, no campo ideológico
entre três correntes: liberalismo, jacobinismo e positivismo.
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( ) Pode-se afirmar que os governos do período conhecido como República
Velha implementaram medidas sociais de grande alcance, beneficiando a
sociedade brasileira como um todo e visando acabar com as desigualdades
sociais do país.
( ) O Brasil da chamada República Velha era um país, sobretudo, rural; a
agricultura permanecia como principal atividade econômica.
( ) Durante o período denominado República Velha, paulistas e mineiros se
alternaram na Presidência da República; este revezamento ficou conhecido
como “política do café com leite”.
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04.(Enem 2011)
oAté que ponto, a partir de posturas e interesses diversos, as oligarquias paulista e

mineira dominaram a cena política nacional na Primeira República? A união de
ambas foi um traço fundamental, mas que não conta toda a história do período. A
união foi feita com a preponderância de uma ou de outra das duas frações. Com o
tempo, surgiram as discussões e um grande desacerto final.

FAUSTO, B. História do Brasil. São Paulo: EdUSP, 2004 (adaptado).

oA imagem de um bem-sucedido acordo café com leite entre São Paulo e Minas, um
acordo de alternância de presidência entre os dois estados, não passa de uma
idealização de um processo muito mais caótico e cheio de conflitos. Profundas
divergências políticas colocavam-nos em confronto por causa de diferentes graus
de envolvimento no comércio exterior.

TOPIK, S. A presença do estado na economia política do Brasil de 1889 a 1930. Rio de Janeiro: Record, 1989
(adaptado).
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Para a caracterização do processo político durante a Primeira República, utiliza-se com
frequência a expressão Política do Café com Leite. No entanto, os textos apresentam a
seguinte ressalva a sua utilização:
A)A riqueza gerada pelo café dava à oligarquia paulista a prerrogativa de indicar os
candidatos à presidência, sem necessidade de alianças
B)As divisões políticas internas de cada estado da federação invalidavam o uso do
conceito de aliança entre estados para este período
C)A centralização do poder no executivo federal impedia a formação de uma aliança
duradoura entre as oligarquias.
D)As disputas políticas do período contradiziam a suposta estabilidade da aliança
entre mineiros e paulistas
E)A diversificação da produção e a preocupação com o mercado interno unificavam os
interesses das oligarquias.
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05. (Enem 2014)
O problema central a ser resolvido pelo Novo Regime era a organização de outro
pacto de poder que pudesse substituir o arranjo imperial com grau suficiente de
estabilidade. O próprio presidente Campos Sales resumiu claramente seu objetivo: “É
de lá, dos estados, que se governa a República, por cima das multidões que
tumultuam agitadas nas ruas da capital da União. A política dos estados é a política
nacional”.
CARVALHO, J. M. Os Bestializados: o Rio de Janeiro e a República que não foi. São Paulo: Companhia das Letras, 1987 (adaptado).

Nessa citação, o presidente do Brasil no período expressa uma estratégia política no sentido 
de:
A)governar com a adesão popular.
B)conferir maior autonomia às prefeituras
C)democratizar o poder do governo central.
D)ampliar a influência da capital no cenário nacional
E)atrair o apoio das oligarquias regionais.
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PRÓXIMOS CONTEÚDOS: 
• HISTÓRIA GERAL: IMPERIALISMO 

• VÍDEO:  IMPERIALISMO NO SÉCULO XIX - NEOCOLONIALISMO - VISÃO GERAL
• https://www.youtube.com/watch?v=FY0Ch1zthF0&t=158s

• HISTÓRIA DO BRASIL: A ERA VERGAS (1930-1945) 

12




