


Conteúdos:
- REVISÃO PARA PROVA BIMESTRAL.
- RESOLUÇÃO DE EXERCÍCIOS.

OBJETIVO da aula:
- DIALOGAR CONTEUDOS E QUESTÕES 

PARA APRIMORAMENTO DE 
APRENDIZAGEM DOS ALUNOS. 
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- CAPITALISMO x COMUNISMO.

- RÚSSIA: 1º ESTADO “COMUNISTAS”.

- A REVOLUÇÃO PROLETÁRIA:

 PODER DO CZAR NICOLAU II - ABSOLUTISMO.

 ATRASO DO PAÍS, ENVOLVIMENTO EM CONFLITOS.

 INFLUENCIA DAS IDEIAS MARXISTAS.

 PARTIDO BOLCHEVIQUE – LÊNIN: PAZ, PÃO E TERRA.

 QUEDA DO CZARISMO = GOVERNO BOLCHEVIQUE.
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1. Após a morte de Lenin, quem se tornou líder da URSS?

a) Trotsky.
b) Gorbachev.
c) Brejnev.
d) Stalin.
e) Kruschev.
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2. (Famerp 2018) Seja como for, o comunismo não se limitava à Rússia. […] Uma das
minhas primeiras experiências políticas, quando me tornei membro do
partido [comunista] na época em que ainda estudava em Berlim, foi uma discussão
com o companheiro responsável por meu recrutamento. Ele ficou desconcertado
quando lhe disse: “Bem, todo mundo sabe que a Rússia é um país atrasado, por isso
podemos esperar que o comunismo tenha suas derrotas por lá.” (Eric Hobsbawm. O novo século)

A afirmação do inglês Eric Hobsbawm baseava-se na ideia de que
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a) as revoluções operárias vitoriosas ocorreram ao longo da história nos países
mais industrializados.
b) as rupturas sociais radicais, inauguradas pela Revolução Francesa, deram
origem a regimes totalitários.
c) o sucesso revolucionário seria possível somente no caso da propagação da
revolução para países dominados pelos europeus.
d) a vitória dos comunistas na Rússia foi liderada por partidos oriundos dos
movimentos camponeses.
e) a revolução bolchevista deveria enfrentar a questão do desenvolvimento
econômico do país.
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DOMÍNIO POLÍTICO OLIGÁRQUICO.

- GRANDES PROPRIETÁRIOS: CORONÉ.

- VOTO DE CABRESTO E CURRAL ELEITORAL.

- ESQUEMA CAFÉ COM LEITE.

CURIOSIDADES:

- BRASIL RURAL, “ATRASO” CULTURAL.

- ECONOMIA AGRÁRIA: CAFÉ, ALGODÃO, LÁTEX.

- INDÚSTRIALIZAÇÃO TARDIA.

- EXPLORAÇÃO DOS TRABALHADORES.

CAMPONESES SUBMISSOS AOS “CORONÉ”.
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CANUDOS: 1897.

- LÍDER: ANTÔNIO CONSELHEIRO.

- COMUNIDADE RELIGIOSA.

- MOVIMENTO POPULAR = SERTANEJOS.

- BUSCA DE VIDA MELHOR.

- FUGIR DA SECA, FOME, EXPLORAÇÃO.

- REPRESSÃO BRUTAL DO GOVERNO.

- DESTRUIÇÃO: EXÉRCITO.

- EUCLIDES DA CUNHA: “OS SERTÕES”
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https://www.youtube.com/watch?v=OtytnH59p3o
A guerra de Canudos no interior da Bahia - Histórias do Brasil
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https://www.youtube.com/watch?v=OtytnH59p3o


16



SERTÃO NORDESTINO: 1870 - 1940.
ANTÔNIO SILVINO, JESUÍNO BRILHANTE, 

VIRGULINO FERREIRA.

CONTEXTO: AUSÊNCIA DO ESTADO, 

DISPUTAS POR TERRA, PODER DOS CORONÉIS, 
CARÁTER SOCIAL VIOLENTO, MISÉRIA, 

INJUSTIÇAS, 
“JUSTIÇA COM AS RÓRPIAS MÃOS”.

- BANDITISMO SOCIAL:
JUSTICEIROS? FORMA DE SOBREVIVÊNCIA?  
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https://www.youtube.com/watch?v=qFxW5y6CEQQ
Quem foi Lampião “O Rei do Cangaço” - FATOS RESPONDE

https://www.youtube.com/watch?v=VRNBkfwEs3Y
LAMPIAO e MARIA BONITA
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1. O que eram os locais conhecidos como “currais eleitorais”?

a) Locais onde se levavam o gado para abate.
b) Local determinado pelo governo onde o voto era secreto.
c) Expressão da época do coronelismo que significa "lugar onde se vota".
d) Eram locais nas fazendas dos pequenos produtores rurais onde o voto
era aberto, sendo livre a escolha dos candidatos.
e) Eram locais nas proximidades das propriedades dos coronéis, onde ele
controlava todos os votos eleitorais à seu favor, ou do candidato que
apoiava.
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2. O que era a "Política do café com leite" na República Velha?

a) Foi o período em que o Brasil exportava em grande quantidade café e
leite.
b) Foi o período em que o estado de São Paulo era o maior produtor de
café e leite.
c) Foi uma política de revezamento do poder nacional pelos estados de
São Paulo e Minas Gerais.
d) Foi o momento em que o poder político e econômico era concentrado
nas mãos dos coronéis, que tomavam bastante café com leite.
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4. Das opções abaixo, qual descreve o contexto histórico da Guerra de Canudos?

a) A população de Canudos estava bastante assustada, pois epidemias atacavam a
região.
b) O poder político estava nas mãos do Marechal Deodoro da Fonseca, que era de
Canudos e oferecia ajuda aos habitantes da região.
c) Desemprego e baixíssimo rendimento das famílias deixavam muitos sem ter o
que comer; era comum a existência de grupos armados que trabalhavam para
latifundiários. Estes espalhavam violência pela região.
d) Canudos formou-se com camponeses fugindo da seca e da exploração
resultante da concentração fundiárias, associado à esperança de salvação terrestre
e melhoria de vida.
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5. (F. Coelho) Campos Sales, presidente da república entre 1898 a 1902, iniciou
uma complexa estrutura de arranjos políticos, marcadas por apoios entre as
várias instancia de poder, unindo os interesses políticos locais aos interesses
estaduais e federais. O governo federal oferecia apoio e recursos às oligarquias
estaduais e, em troca, recebia apoio das bancadas estaduais no Congresso
Nacional. Quando um parlamentar “indesejado” – oposicionista, era eleito, sua
posse no Distrito Federal era barrada, pois a Comissão de Verificação de
Poderes, ligada ao Legislativo, impedia sua posse alegando qualquer de fraude
nas eleições. (Prof. Flávio Coelho)
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Os candidatos “indesejáveis” que, mesmo com votação suficiente para serem
eleitos e assumir, não eram empossados – posto que seriam oposição. No jargão
político da época afirmava-se que esses candidatos, impedidos de assumir o
mandato, haviam sido

a) “expurgados”. d) “excomungados”.
b) “consagrados”. e) “degolados”.
c) “alienados”.
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6. (EsPCEx/2013) “O período da história política brasileira que vai de 1889 a 1930 costuma
ser designado pelos historiadores de diferentes modos: República Oligárquica, República
do ‘Café-com-Leite’, República Velha ou Primeira República. Neste período, em troca de
‘favores’, os coronéis exigiam que os eleitores votassem nos candidatos por eles indicados.
Tal prática ficou conhecida como ‘voto de cabresto’”. (COTRIM, 2009, modificado)

As duas expressões grifadas (“coronéis” e “voto de cabresto”) referem-se,
respectivamente,
a) aos grandes proprietários de terras e ao voto secreto.
b) aos oficiais de carreira que exerciam cargos políticos e ao voto censitário.
c) à influência de oficiais do Exército na tomada de decisões políticas e ao voto censitário.
d) aos grandes proprietários de terras e ao voto aberto dado sob pressão.
e) aos grandes proprietários de terras e ao voto censitário.
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