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•DATA: 17 DE JULHO
•REVISÃO PARA RECUPERAÇÃO

CONTEÚDOS:
HISTÓRIA GERAL: REVOLUÇÃO INDUSTRIAL, 
IMPERIALISMO,
PRIMEIRA GUERRA MUNDIAL E REVOLUÇÃO RUSSA.
HISTÓRIA DO BRASIL: BRASIL REPÚBLICA, OLIGARQUIA, 
A ERA VARGAS, REGIME LIBERAL
POPULISTA E DITADURA MILITAR BRASILEIRA.

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.
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Assinale, agora, a alternativa mais adequada:

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.
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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.



03. Explique a diferença fundamental entre o colonialismo europeu 
exercido no século XVI e o neocolonialismo exercido no século XIX.
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RESPOSTA: 
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• As diferenças entre o colonialismo e o neocolonialismo estão no campo político e
econômico. Durante o colonialismo nos séculos XVI e XVII, as principais potências
econômicas eram Portugal e Espanha. Nesse período, as relações de trabalho nas
colônias eram realizadas através do trabalho escravo e os produtos extraídos eram de
gênero agrícola. A legitimação para a exploração da América estava na esfera religiosa, a
disseminação do catolicismo nas colônias era uma maneira de justificar essa colonização.

• O Neocolonialismo praticado no século XIX estava inserido dentro das transformações
econômicas que atingiram a Europa. A Revolução Industrial contribuiu para o crescimento
de novas potências como Inglaterra e França, que buscavam mercado consumidor para os
seus produtos industrializados e matéria-prima existente nos países chamados de terceiro
mundo. A legitimação dessa política imperialista era a missão do homem branco, que por
ser superior culturalmente aos africanos e asiáticos, deveria carregar o fardo de
levar civilização a esses povos.



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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A) No plano ideológico, defendiam os federalistas a necessidade de um poder
central forte e limitada autonomia aos Estados.
B) Floriano Peixoto assumira o cargo de Presidente da República na condição de
vice-presidente eleito indiretamente pelo Congresso Nacional e se posicionou
favoravelmente aos federalistas.
C) Desde o início, os rebeldes federalistas lutaram ao lado da Revolta da Armada,
que se desenvolvia na Baía da Guanabara.
D) Esquadras estrangeiras penetraram na Baía da Guanabara, buscando
tardiamente apoiar a marinha de guerra do Brasil.
E) Embora Floriano Peixoto tenha sido alcunhado de "Consolidador da República",
os choques armados continuaram na Presidência de Prudente de Morais e somente
terminaram no Governo de Campos Sales.

12

05. A República foi proclamada em 15 de novembro de 1889.
Contudo, sua consolidação se fez pela violência de duas revoluções.
Sobre o tema, assinale a alternativa correta:



GABARITO: LETRA A 
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As revoluções federalistas, ocorridas na região sul do país no início da década de

1890, tinham como convicção ideológica a concepção de um Estado forte e

centralizador. Esse modelo de Estado era profundamente inspirado nas ideias de

August Comte, que haviam sido assimiladas pelo intelectual e político gaúcho

Júlio de Castilhos.



06. O que foi "O Cangaço"?
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RESPOSTA: 

• O cangaço manifestou-se na sociedade brasileira como uma forma de
protesto diante das injustiças sociais observadas nas regiões mais
retiradas do país.

• Segundo o historiador Eric Hobsbawm, “o banditismo é uma forma
bastante primitiva de protesto social organizado”. O movimento do
cangaço sertanejo deve ser lido como manifestação de
um banditismo nacional diante das injustiças sociais vividas pela
população pobre nordestina.
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https://www.infoescola.com/biografias/eric-hobsbawm-2/
https://www.infoescola.com/sociologia/banditismo/


07. “Façamos a revolução antes que o povo a faça.” A frase, atribuída ao
governador de Minas Gerais, Antônio Carlos de Andrada, deixa entrever a
ideologia política da Revolução de 1930, promovida pelos interesses

A) da burguesia cafeicultora de São Paulo, com vistas à valorização do café.

B) do operariado, com o objetivo de aprofundar a industrialização.

C) dos partidos de direita fascistas, no intuito de estabelecer um Estado forte.

D) das oligarquias dissidentes, aliadas ao tenentismo pela reforma do Estado.

E) da burguesia industrial, na busca de uma política de livre iniciativa.
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GABARITO: LETRA D 

Descontentes com a política do “café puro”, as oligarquias

dissidentes se aproximam dos militares pela realização do golpe

que sela a promoção da Revolução de 1930.
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08. "O populismo manifesta-se já no fim da ditadura e permanecerá uma constante no
processo político até 1964.“

(Francisco Weffort, O POPULISMO NO BRASIL)

O fenômeno político conhecido sob o nome de "populismo" no Brasil e na América Latina
caracteriza-se:

A) como fenômeno político desvinculado do processo de urbanização e industrialização.
B) como um poder político das massas e suas reivindicações.
C) por movimento de massas sem lideranças carismáticas.
D) por grupos políticos identificados exclusivamente com as elites econômicas.
E) como um estilo de governo sempre sensível às pressões populares, principalmente as 
rurais.



GABARITO: LETRA B 
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O populismo estava intimamente ligado ao processo de industrialização

e urbanização dos países latino-americanos, entre eles, o Brasil. O tipo

de política populista nasceu como uma forma de atender as demandas

da classe operária que surgiu com a industrialização dos anos 1940 e

1950.
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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.
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A) diferentes, pois a primeira defende a ideia de amar o Brasil a qualquer preço e

a segunda faz uma crítica à fome e à pobreza.

B)semelhantes, pois ambas sugerem o amor aos símbolos.

C)semelhantes, porque defendem o nacionalismo e a luta para acabar com a

pobreza no país.

D)diferentes, pois a primeira sugere a expulsão dos pobres do Brasil e a segunda

defende o futebol.



GABARITO: LETRA A 
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Slogans como “Brasil: Ame-o ou deixe-o!”, “Brasil: Ame-o”, e “Quem não

vive para servir ao Brasil, não serve para viver no Brasil”, eram

propagados através de objetos e em adesivos nas janelas dos

automóveis.
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