
KEURI
CAMPELO                           HISTÓRIA                        REVISÃO                 DATA: 17-07 



2

• DATA: 17-07

• CONTEÚDO.
• REVOLUÇÃO INSDUSTRIAL
• IMPERIALISMO
• Primeira Guerra Mundial
• Segunda Guerra Mundial-
• Revolução Russa
• Ditadura Militar no Brasil.

• Recursos:
• QUESTÕES COMENTADAS



01. Sobre a Revolução Industrial assinale a alternativa 
correta:

I – Ocorreu principalmente por causa do acúmulo de enormes capitais
provenientes das atividades mercantis.

II – Ocorreu principalmente na Inglaterra (Primeira Revolução Industrial) e
mais tarde em alguns países da Europa Ocidental e nos EUA (Segunda
Revolução Industrial).

III – Trouxe como consequência a abolição da escravidão em alguns países
com objetivo de ampliar os mercados consumidores mundiais.

Assinale, agora, a alternativa mais adequada:
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A)I e II estão corretas.

B)III e II estão incorretas.

C)todas estão incorretas.

D)todas estão corretas.

D)I e III estão corretas.
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Gabarito: letra A

• A Revolução industrial foi um conjunto de mudanças que aconteceram

na Europa nos séculos XVIII e XIX. A principal particularidade dessa

revolução foi a substituição do trabalho artesanal pelo assalariado e

com o uso das máquinas.

5



A)Presença de petróleo no território; mão de obra em abundância; capital da nobreza
para investimentos; presença de grande quantidade de máquinas importadas da
França.

B) Economia baseada no feudalismo, grande quantidade de artesãos; boas reservas
de carvão mineral; contatos comerciais com a Índia.

C) Presença de grandes reservas de carvão mineral e minério de ferro em seu
território; mão de obra em abundância; capital da burguesia para investimentos em
indústrias; mercado consumidor.

D) Grandes investimentos em transporte marítimo; grandes reservas de petróleo;
mão de obra estrangeira em abundância; relações comerciais com o Brasil.
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02. A Revolução Industrial teve início na Inglaterra em meados do século
XVIII. Qual das alternativas abaixo explica o pioneirismo inglês na
Revolução Industrial?



GABARITO: LETRA C
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A Inglaterra foi o país que saiu na frente no processo de Revolução Industrial, do
século XVIII. Possuía grandes reservas de carvão mineral em seu subsolo, ou
seja, a principal fonte de energia para movimentar as máquinas e as
locomotivas à vapor. Os ingleses possuíam grandes reservas de minério de ferro,
a principal matéria-prima utilizada nesse período. A mão de obra disponível em
abundância . A burguesia inglesa tinha capital suficiente para financiar as
fábricas, comprar matérias-primas e máquinas, e contratar empregados. O
mercado consumidor inglês também pode ser apontado como importante fator,
que contribuiu para o pioneirismo inglês.
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03. “Se tivéssemos de definir o imperialismo da forma mais breve
possível, diríamos que ele é a fase monopolista do capitalismo”.
(LENIN, V.I. O imperialismo: fase superior do capitalismo. São Paulo: Global, 1987.)

• Indique, tomando como ponto de referência o texto acima, dois 
fatores que estimularam a expansão imperialista.



RESPOSTA: 
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• O primeiro fator que podemos destacar é a Revolução Industrial na Europa a partir
do século XVIII e XIX. A Revolução Industrial contribuiu para o aumento da
produção dos produtos maquinofaturados, pois a tecnologia propiciava uma maior
produção em menos . Assim, os países periféricos passaram a ser vistos como
mercados consumidores dos produtos industrializados dos países europeus.

• Outro fator que podemos mencionar foi a busca por matéria-prima e mão de obra
barata para alavancar a produção industrial. Além do mercado consumidor, era
necessária também a aquisição de matéria-prima e mão de obra. Assim, o
desenvolvimento das indústrias buscava sempre gastar menos com o seu sistema
de produção para ganhar mais com a comercialização dos produtos.



04. (Enem-2014) Três décadas — de 1884 a 1914 — separam
o século XIX — que terminou com a corrida dos países europeus para a África e
com o surgimento dos movimentos de unificação nacional na Europa — do século
XX, que começou com a Primeira Guerra Mundial. É o período do Imperialismo,
da quietude estagnante na Europa e dos acontecimentos empolgantes na Ásia e
na África.

ARENDT, H. As origens do totalitarismo. São Paulo: Cia. das Letras, 2012.

O processo histórico citado contribuiu para a eclosão da Primeira Grande Guerra na 
medida em que

A) difundiu as teorias socialistas.
B) acirrou as disputas territoriais.
C) superou as crises econômicas.
D) multiplicou os conflitos religiosos.
E) conteve os sentimentos xenófobos.
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GABARITO: LETRA B

O texto menciona o "imperialismo", que é justamente a disputa entre as

potências europeias para conquistar mais territórios na África e na Ásia.
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05. Conforme sabemos, os preparativos da Primeira Guerra Mundial já

aconteciam ao longo do século XIX. Partindo dessa premissa, responda:

• Indique a relação existente entre o imperialismo e a deflagração 

da Primeira Guerra Mundial.



RESPOSTA: 
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Retomando o contexto político do século XIX, vemos que as nações que se

industrializaram tardiamente (como Itália e Alemanha) tinham amplo interesse

em buscar zonas de dominação do espaço afro-asiático, já dominado por

outros países como Inglaterra e França. Dessa forma, a disputa por essas terras

acabou contribuindo para que as relações diplomáticas entre essas nações se

agravassem até que a guerra se transformasse na única solução possível ao

choque de interesses desenvolvido.
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06. SOBRE A REVOLUÇÃO RUSSA RESPONDA OS ITENS ABAIXO:

A) Determine as divergências políticas existentes entre os bolcheviques e
mencheviques.

B) Explique por que os bolcheviques derrubaram o governo provisório

menchevique criado em fevereiro de 1917.
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RESPOSTA:

A) Os bolcheviques acreditavam que o governo czarista deveria ser
imediatamente substituído por um governo socialista controlado pelos
trabalhadores. Em contrapartida, os mencheviques defendiam que o governo
pós-czarista deveria ser entregue para os burgueses que, por sua vez,
desenvolveriam as forças produtivas do país para só depois abrir caminho para
as transformações de natureza socialista.

B) Inspirados pelas críticas de Lênin registradas nas “Teses de Abril”, os
bolcheviques organizaram uma força militar que tomaria frente do governo
russo. Além deste suporte ideológico, a decisão de manter a Rússia na
Primeira Guerra Mundial foi ponto fundamental para que a população
promovesse a derrubada dos mencheviques.
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07. O Holocausto cometido pelos nazistas durante a Segunda
Guerra Mundial se baseava em crenças pseudocientíficas que
apontavam os germânicos (os alemães em particular) como:

A)Um povo de origem indo-europeia, iguais a todos os demais povos do mundo.
B)Um povo de origem ariana, iguais a todos os demais povos europeus e asiáticos,
sendo superior apenas aos africanos.
C)Um povo de origem latina, cuja raça seria superior à de todas as demais que
existem na Terra.
D)Um povo de origem judaica, superior aos arianos.
E)Membros da raça ariana, surgida no norte da Europa e superior a todos os
demais povos, principalmente os judeus.



GABARITO: LETRA E 
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Os nazistas se consideravam membros da raça ariana, uma etnia que,

devido a sua constituição biológica, tornava-se superior a todas as

demais etnias. Ou seja, justificaram o holocausto através de teorias

racistas.
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08. Em 1935, a Alemanha havia reiniciado a produção de armamentos e
restabelecido o serviço militar obrigatório, contrariando o Tratado de Versalhes.
Em 1938, anexou a Áustria; logo em seguida, incorporou a região dos Sudetos, que
abrigava minorias alemãs na Tchecoslováquia, e assinou um acordo de não
agressão e neutralidade com a União Soviética. Estava plantada a semente da
Segunda Guerra Mundial, que eclodiu em 1º de setembro de 1939, com o (a):
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A) participação efetiva de tropas nazistas na Guerra Civil Espanhola, por meio da
invasão de Madri.
B) invasão da Polônia por tropas nazistas e a ação da Inglaterra e da França em
socorro dos seus aliados, declarando guerra ao Terceiro Reich.
C) rompimento do Pacto Germano-Soviético com a invasão do território russo por
tropas nazistas.
D) saída dos invasores alemães do território dos Sudetos, na Tchecoslováquia, para
invadir a Hungria.
E) tomada do “corredor polonês”, que desembocava na cidade livre de Dantzig,
pelos aliados nazistas, principalmente italianos.



GABARITO: LETRA B 
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A guerra começou oficialmente com a invasão nazista na Polônia, em 1º de

setembro de 1939. Dois dias depois, no dia 3, a França e o Reino Unido

declararam guerra à Alemanha como forma de garantir os acordos de defesa

que haviam assinado com os poloneses. Entretanto, não foram enviadas

tropas para defender a Polônia. Esse país precisou lidar sozinho com a

invasão alemã e, em menos de um mês, já havia sido dominado. O país

também foi invadido pelos soviéticos a partir do dia 17 de setembro de 1939.
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09. Em relação ao Golpe Militar de 1964 no Brasil, pode-se dizer:

I- Foi fruto de uma conspiração civil-militar alarmada com os rumos nacionalistas do

governo João Goulart.

II- Foi a forma encontrada pelos comandos militares para garantir a posse do novo

presidente.

III- Representou a repulsa de setores da sociedade brasileira à tentativa de João Goulart de

aumentar a presença do capital estrangeiro no país.

IV- Evitou a tentativa do Partido Comunista Brasileiro, de sindicatos de trabalhadores e de

setores do Partido Trabalhista Brasileiro de exigir do presidente, a implementação imediata

das “reformas de base”.
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Estão corretas as frases:

A) III e IV.

B) III e V. 

C) I, II e III.

D) I, IV. 

E) II, III e IV.



GABARITO: LETRA D 

Observando atentamente as informações sobre a deflagração do golpe de 1964,

podemos ver que os militares mostravam-se nitidamente desconfortáveis com a

orientação nacionalista e trabalhista que o governo de João Goulart assumia.

Sob esse contexto, acreditavam que as “reformas de base” seriam um primeiro

passo para que setores de esquerda e os sindicatos ampliassem as suas esferas

de atuação política no Brasil.
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10. As duas imagens abaixo foram produzidas na década de 1970. A
primeira é uma propaganda do governo militar, que foi veiculada
junto com outras que diziam: Pra frente Brasil e Ninguém segura este
país. A segunda imagem é uma caricatura sobre a Copa do Mundo de
1970, quando o Brasil ganhou o tricampeonato de futebol.


