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•DATA: 29 DE OUTUBRO.

•CONTEÚDOS
1. BRASIL COLÔNIA
2. SEGUNDO REINADO
3. BRASIL REPÚBLICA
4. A ERA VARGAS
5. REVOLUÇÃO INSDUSTRIAL
6. PERÍODO ENTRE GUERRAS (1918-1945)
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A História do Brasil costuma ser dividida em:

• Pré-história;
• Brasil Colônia(1500-1822);
• Brasil Império (1822-1889);
• Brasil República (1889-1930);
• Era Vargas (1930-1945);
• Período Democrático (1946-1964);
• Ditadura Militar (1964-1985);
• República Nova (1985 até os dias atuais) 

O Brasil se torna um País em 1822 com a sua 
independência em relação a Portugal.
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A expressão "descobrimento do Brasil" está
carregada de eurocentrismo (valorização da
cultura europeia em detrimento das
outras), pois desconsidera a existência dos
índios em nosso país, antes da chegada dos
portugueses. Portanto, optamos pelo
termo "chegada" dos portugueses ao Brasil.
Esta ocorreu em 22 de abril de 1500, data
que inaugura a fase pré-colonial.



• O primeiro produto explorado pelos portugueses
em terras americanas foi o pau-brasil. Em razão da
abundância de pau-brasil no litoral brasileiro, a
Coroa portuguesa estabeleceu o monopólio real
sobre a exploração do produto.

• Mais tarde, os indígenas passaram a ser utilizados
na extração da madeira. Por meio do escambo
(troca), os indígenas realizavam o corte e o
transporte da madeira e recebiam por isso objetos
vistosos, mas de pouco valor, como espelhos,
miçangas e instrumentos de ferro.
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• Ciclo do açúcar;
• Séc. XVI e XVII (auge);
• Nordeste (BA e PE);
• Litoral;
• Solo e clima favoráveis;
• SISTEMA DE CULTIVO: MONOCULTURA;
• MÃO DE OBRA ESCRAVA;
• Experiência de cultivo (Açores, Cabo Verde e

Madeira)
• Mercado consumidor europeu;
• Participação de capital holandês: financiamento

da produção, transporte, refino e distribuição na
Europa.
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1. “Dali avistamos homens que andavam pela praia,
obra de sete ou oito. Eram pardos, todos nus. Nas
mãos traziam arcos com suas setas. Não fazem o
menor caso de encobrir ou de mostrar suas
vergonhas; e nisso têm tanta inocência como em
mostrar o rosto. Ambos traziam os beiços de baixo
furados e metidos neles seus ossos brancos e
verdadeiros. Os cabelos seus são corredios”.

CAMINHA, P. V. Carta. RIBEIRO, D. et al. Viagem pela história do Brasil: documentos.

São Paulo: Companhia das Letras, 1997 (adaptado).

"Índios soldados da província de Curitiba
escoltando prisioneiros nativos", tela de Jean-
Baptiste Debret
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O texto é parte da famosa Carta de Pero Vaz de Caminha, documento fundamental para
a formação da identidade brasileira. Tratando da relação que, desde esse primeiro
contato, se estabeleceu entre portugueses e indígenas, esse trecho da carta revela a:

A) preocupação em garantir a integridade do colonizador diante da resistência dos índios
à ocupação da terra.
B) postura etnocêntrica do europeu diante das características físicas e práticas culturais
do indígena.
C) orientação da política da Coroa Portuguesa quanto à utilização dos nativos como mão
de obra para colonizar a nova terra.
D) oposição de interesses entre portugueses e índios, que dificultava o trabalho
catequético e exigia amplos recursos para a defesa da posse da nova terra.
E) abundância da terra descoberta, o que possibilitou a sua incorporação aos interesses
mercantis portugueses, por meio da exploração econômica dos índios.
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• O governo de D. Pedro II, que durou 49 anos, foi marcado por muitas
mudanças sociais, política e econômicas no Brasil;

• Disputa entre o Partido Liberal e o Conservador (Nas eleições eram
comuns as fraudes, compras de votos e até atos violentos para
garantir a eleição);

• Revolução Praieira (Pernambuco);
• Guerra do Paraguai;
• Ciclo do café (principal produto de exportação brasileiro);
• Barões do café;
• Imigração ( substituição da mão-de-obra escrava);
• Abolicionismo (13 de maio de 1988 – fim da escravidão no Brasil);
• Crise do Império ( Questões religiosas, militares, falta de apoio das

elites rurais e desejo do povo de participar da vida política).

Dom Pedro II 
quando criança, 

aos 12 anos.
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2. Em virtude dos sucessivos entraves e dificuldades enfrentadas por D. Pedro I
para manter-se no trono do Brasil recém independente e, ao mesmo tempo,
garantir sua influência em Portugal, a responsabilidade de comandar o Brasil
recaiu sobre D. Pedro II, que assume o poder com apenas 15 anos de idade.
Durante a segunda metade do século XIX, o Brasil experimentou um progresso
jamais visto, quando houve a expansão da economia brasileira, apoiada pelo
imperador D. Pedro II. Podem-se citar como razões desse progresso:
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I. a expansão da lavoura cafeeira e a implantação do sistema ferroviário.
II. a introdução do trabalho livre do imigrante e o crescimento urbano.
III. a solidificação do tráfico negreiro e os maciços investimentos do capital
alemão.
IV. a implantação da Lei de Terras e a dinamização das atividades industriais.

Está(ão) correta(s):
a) apenas II.
b) apenas III.
c) apenas I e III.
d) apenas I, II e IV.
e) I, II, III e IV.
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• Domínio político das elites agrárias mineiras, paulistas e cariocas;
• A República da Espada (1889 a 1894);
• A Constituição de 1891 (Primeira Constituição Republicana);
• República das Oligarquias (1894 a 1930);
• Política do Café-com-Leite;
• O coronelismo (voto de cabresto);
• O Convênio de Taubaté;
• Golpe de 1930;
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• Principais movimentos e conflitos sociais da República:
- Guerra do Contestado
- Guerra de Canudos
- Revolta da Vacina
- Revolta de Juazeiro
- Revolta da Chibata
- Cangaço

- O período da História do Brasil conhecido como Nova República teve início em 
1985, com o fim da Ditadura Militar e início do processo de redemocratização. Este 
período da História do Brasil dura até os dias atuais.
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3. 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.
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( ) 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.

( ) 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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Assinale a alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo:

A)V V F FF

B)V V F V F

C) V VVV F

D)V V F V V

E) F F V F V
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• Revolução de 1930 (derrubou o governo de Washington Luís);
• Nacionalismo/Populismo;

• Fases:
• Governo Provisório ( 1930-34);
• Governo Constitucional (1934-37);
• Estado Novo (1937-45) – Ditadura;
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• Realizações:
• DIP (Departamento de Imprensa e Propaganda) para fiscalizar e censurar

manifestações contrárias a seu governo;
• Justiça do Trabalho (1939), instituiu o salário mínimo, férias remuneradas,

carteira de trabalho e a Consolidação das Leis do Trabalho, também
conhecida por CLT.

• Criou a Companhia Siderúrgica Nacional (1940), a Vale do Rio Doce (1942),
e a Hidrelétrica do Vale do São Francisco (1945). Em 1938, criou o IBGE
(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).
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4. O primeiro governo de Getúlio Vargas, que durou de 1930 a 1945, foi

marcado por uma série de conquistas de direitos pelos trabalhadores. Mas,

também, passou por uma fase autoritária (de 1937 a 1945), marcada por

uma forte perseguição política aos seus opositores.

Sobre a Era Vargas, assinale a alternativa correta:
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A) Apesar dos grandes avanços promovidos pelas leis trabalhistas, as mulheres
trabalhadoras não foram contempladas por essas leis. Assim, direitos como a licença
maternidade foram conquistados somente décadas depois.
B) Na fase do Estado Novo (1937 a 1945), Vargas demonstrou seu apoio irrestrito aos
governos de Hitler e Mussolini, mas se recusou a enviar soldados brasileiros para
lutar na Europa durante a Segunda Guerra Mundial.
C) Entre os direitos assegurados à classe trabalhadora por Vargas, destacamos a
aprovação da CLT (Consolidação das Leis Trabalhistas), que estabeleceu, por
exemplo, as férias anuais remuneradas e o salário mínimo.
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D) Vargas deu início à construção de uma nova capital para o Brasil, a cidade de
Brasília, pois defendia a ideia de que a sede do governo federal deveria localizar-se
longe do litoral, para estimular o povoamento do interior do país.
E) A participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, durante o governo Vargas,
deu-se com o envio de soldados que lutaram ao lado dos alemães e italianos contra
os países aliados (EUA, Inglaterra e França).



• A Revolução Industrial foi um processo de grandes transformações econômico-
sociais que começou na Inglaterra no século XVIII e se espalhou por grande parte
da Europa, América do Norte e Ásia durante todo o século XIX e início do século
XX.

• Foi o processo histórico que levou à substituição das ferramentas pelas máquinas,
da energia humana pela energia mecânica e do modo de produção doméstico pelo
sistema fabril.
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• Condições precárias;
• Trabalho intenso;
• Longas jornadas de trabalho;
• Uso de mão de obra infantil e feminina;
• Ausência de garantias legais;
• Péssimas condições de salubridade nas indústrias.

A URBANIZAÇÃO:
- Processo intenso e desorganizado;
-Surtos de epidemias nos grandes centros 

urbanos;
-Habitação, alimentação e higiene precários. 
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5. Analise a imagem abaixo e responda:

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.

Dentre essas afirmações, apenas
a) I está correta.
b) II está correta.
c) III está correta.
d) I e II estão corretas.
e) I e III estão corretas.
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• Em 1929 ocorre a Quebra da Bolsa de Valores de Nova Iorque e a crise
econômica afeta a economia de vários países do mundo todo, inclusive
a brasileira.

• Totalitarismo: um sistema político caracterizado pelo controle absoluto de 
uma pessoa ou de um partido sobre toda uma nação por meio de um 
governo autoritário e violento. 

-FASCISMO – ITÁLIA – MUSSOLINI;
-NAZISMO – ALEMANHA – HITLER;
-STALINISMO – RÚSSIA – STALIN.



27

6. O nazi-fascismo foi uma doutrina política que surgiu e se desenvolveu,
principalmente, na Itália e Alemanha entre o começo da década de 1920
até o final da Segunda Guerra Mundial. Esta doutrina ganhou o nome de
nazismo na Alemanha e teve como principal representante Adolf Hitler. Na
Itália, ganhou o nome de fascismo e teve Benito Mussolini como líder.
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De acordo com estas informações assinale a alternativa abaixo que melhor justifica
como surgiu o Nazi – fascismo.

A) do desenvolvimento de partidos nacionalistas, militarização, totalitarismo, que
visavam valorizar a ideologia de “lei e ordem” e “levantar” a economia europeia
após a primeira guerra mundial.
B) da esperança de conseguir estabilidade econômica na Europa;
C) surgiu através do desejo da Alemanha e Itália em agregar partidos populares;
D) do coletivismo pregado pelos ideais marxistas;

E) surgiu por um clamor popular que desejava segurança e a exclusão dos judeus,
que eram considerados os grandes culpados pela crise na Alemanha.
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