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Conteúdo: 

 

Primeira Guerra Mundial. 

A Revolução Russa. 

A Proclamação da República Brasileira. 

A República Oligárquica 

Referência para estudo: 

 

Capítulo 1 – Frente A: Primeira Guerra Mundial. Páginas: 04 a 18. 

Capítulo 2 – Frente A: A Revolução Russa. Páginas: 36 a 47. 

Capítulo 1 – Frente B: A Proclamação da República Brasileira. Páginas: 70 

a 83. 

Capítulo 2 – Frente B: A República Oligárquica. Páginas: 98 a 124. 

https://www.stoodi.com.br/blog/2018/07/02/primeira-guerra-mundial/ 

https://guiadoestudante.abril.com.br/estudo/revolucao-russa-1917/ 

https://www.infoescola.com/historia-do-brasil/proclamacao-da-republica/ 

https://www.stoodi.com.br/resumos/historia/republica-de-espada/ 

https://www.stoodi.com.br/resumos/historia/republica-das-oligarquias/ 

 

 

1 – (PUC – RS – 2008) Em 1894, no Brasil, a transferência do poder dos militares para os civis marcou o 

nascimento da República Oligárquica. As principais características políticas dessa República (1894-1930) 

são: 

- a política __________, com alternância de mineiros e paulistas no poder federal; 

- o voto __________, característico do poder dos oligarcas; 

- o grande poder exercido pelas oligarquias rurais, conhecido como __________. 

a) dos governadores – censitário – coronelismo. 

b) do café com leite – de cabresto – coronelismo. 

c) do café com leite – censitário – liberalismo econômico. 

d) do encilhamento – censitário – republicanismo. 

e) da espada – de cabresto – militarismo. 

 

2 – (ENEM – 2013) Nos estados, entretanto, se instalavam as oligarquias, de cujo perigo já nos advertia 

Saint-Hilaire, e sob o disfarce do que se chamou “a política dos governadores”. Em círculos concêntricos 

esse sistema vem cumular no próprio poder central que é o sol do nosso sistema. 

PRADO, P. Retrato do Brasil. Rio de Janeiro: José Olympio, 1972. 

A crítica presente no texto remete ao acordo que fundamentou o regime republicano brasileiro durante as 

três primeiras décadas do século XX e fortaleceu o (a) 

a) poder militar, enquanto fiador da ordem econômica. 

b) presidencialismo, como o objetivo de limitar o poder dos coronéis. 

c) domínio de grupos regionais sobre a ordem federativa. 

d) intervenção nos estados, autorizada pelas normas constitucionais. 

e) isonomia do governo federal no tratamento das disputas locais. 

 

https://www.stoodi.com.br/blog/2018/07/02/primeira-guerra-mundial/
https://guiadoestudante.abril.com.br/estudo/revolucao-russa-1917/
https://www.infoescola.com/historia-do-brasil/proclamacao-da-republica/
https://www.stoodi.com.br/resumos/historia/republica-de-espada/
https://www.stoodi.com.br/resumos/historia/republica-das-oligarquias/


3 – (PUC – RJ – 2014 – MODIFICADA) “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.” 

(Manoel Ferraz Campos Sales. Da propaganda à presidência, 1908). 

A partir do diagnóstico acima, o presidente Campos Sales (1898-1902) criou a “Política dos Governadores”, 

esquema político que deu ao país uma estabilidade de configuração oligárquica. 

Assinale a opção que resume o funcionamento daquela política. 

a) Pela Constituição republicana de 1891, as pessoas de baixa renda não tinham direito de voto, sendo, 

portanto, o congresso nacional composto somente por membros das elites e dos sindicatos oficiais. 

b) A inacessibilidade das camadas populares aos poucos serviços públicos tornava-as dependentes dos 

chefes locais para o atendimento de suas necessidades básicas, destituindo-as, na prática, da cidadania e, 

portanto, do exercício do voto. 

c) A Constituição de 1891 estabeleceu uma tal superposição do executivo federal sobre todas as outras 

instâncias de poder que os municípios e os estados ficaram alijados da política nacional. 

d) A inexistência de uma legislação trabalhista na Primeira República (1898-1930) afastou os trabalhadores 

urbanos da vida política, entregando, dessa forma, o comando do Estado brasileiro aos grandes 

empresários. 

e) Os executivos estaduais, apoiados pelo executivo federal, garantiam a eleição dos candidatos oficiais 

graças às suas ligações com o poder local dos “coronéis”, o que estabeleceu uma cadeia nacional de troca 

de favores. 

 

4 – (UEPA – 2015 – MODIFICADA) Leia o texto para responder à questão. 

A humanidade sobreviveu. Contudo o grande edifício da civilização desmoronou nas chamas da guerra [...] 

Para os que cresceram em 1914 o contraste foi tão impressionante que se recusaram a ver qualquer 

continuidade com o passado. Paz significava “antes de 1914”. [...] depois disso veio algo que não merecia 

esse nome. Era compreensível. Em 1914, não havia grande guerra fazia um século. 

HOBSBAWM, Eric. A Era dos extremos: o breve século XX (1914-1991). São Paulo: Companhia das Letras, 

2ª Edição, 1995, p.30-31. 

Do conjunto de mudanças mundiais decorrente do conflito mencionado no texto, destaca-se a/o: 

a) concepção de fronteira, que se tornou sinônimo de conflito armado em regiões onde o sentimento de 

orgulho étnico e de revanchismo foi superado. 

b) conceito de humanidade, que passou a associar a ideia corrente de superioridade racial aos projetos 

nacionalistas de regimes totalitários. 

c) ideia de civilização, que incorporou o conceito cristão de igualdade, pelo qual a paz pressupunha a não 

intervenção nas nações amigas. 

d) transformação do mapa-múndi, que incorporou ao desenho da Europa uma nova geopolítica, fruto das 

deliberações e dos tratados dos países vencedores. 

e) definição de Estado, que abandonou as práticas autoritárias de regimes totalitários rejeitando possíveis 

comparações com o passado imperialista. 

 

5 – (UFF – 2003) O período que antecedeu a Primeira Guerra Mundial (1914-1918) mostrou um panorama 

de crise, evidenciado pela força dos movimentos sociais liberais, socialistas e anarquistas, em decorrência 

dos primeiros sinais de fracasso da expansão imperialista. 

Tais sinais foram expressivos na Rússia dos czares, onde provocaram o avanço das desigualdades e a 

eclosão de movimentos grevistas, como o de 1905, que prenunciavam a revolução. Esse clima na Rússia 

decorreu, de vários fatores, dentre os quais se destacam: 

a) os investimentos financeiros realizados por ingleses e franceses, que aumentaram as diferenças sociais 

e as desigualdades entre cidade e campo, estimulando os movimentos sociais e a corrida expansionista dos 

czares. 

b) os processos de financiamento da economia agrária, que melhoraram as condições de vida do 

campesinato, dificultando o desenvolvimento industrial, promovendo o desemprego nas grandes cidades e 

aumentando a tensão social. 



c) os problemas de relacionamento entre as grandes áreas geladas improdutivas, que dificultaram o 

deslocamento da população e limitaram a remessa de alimentos para as grandes cidades, dando origem 

aos movimentos sociais urbanos liderados, desde o final do século XIX, pelos bolcheviques. 

d) os conflitos entre os países imperialistas em função das limitações do mercado russo, que motivaram o 

apoio da França aos movimentos sociais rurais e o apoio da Inglaterra, aos urbanos. 

e) os projetos de desenvolvimento criados pelos czares, que levaram ao aumento desregrado dos impostos 

e ao beneficiamento das regiões europeias em detrimento das áreas rurais dominadas pelo Japão, 

originando os movimentos contrários à monarquia. 

 

6 – (UEL – 2002) “O GOVERNO PROVISÓRIO FOI DEPOSTO; a maioria de seus membros está presa. O 

poder soviético proporá uma paz democrática imediata a todas as nações. Ele procederá à entrega aos 

comitês camponeses dos bens dos grandes proprietários, da Coroa e da Igreja... Ele estabelecerá o controle 

operário sobre a produção, garantirá a convocação da Assembleia Constituinte para a data marcada... 

garantirá a todas as nacionalidades que vivem na Rússia o direito absoluto de disporem de si mesmas.” 

O Congresso dos Sovietes proclama a queda do Governo Provisório. Apud FERRO, Marc. A revolução russa 

de 1917. São Paulo: Perspectiva, 1974. p. 126. 

Considerando-se o processo revolucionário na Rússia, com base no documento acima, pode-se inferir que 

a) O texto caracteriza o ensaio revolucionário ocorrido na Rússia em 1905, que teve início com o episódio 

conhecido como o Domingo Sangrento. 

b) A destituição do Governo Provisório devolveu à aristocracia as terras desapropriadas durante a 

sublevação popular. 

c) O documento destaca a principal contradição da atuação política dos integrantes dos sovietes: a 

manutenção a qualquer preço do esforço de guerra contra os alemães. 

d) O Congresso dos Sovietes de operários, soldados e camponeses, que proclamou o documento acima, 

colocou em prática a tese "Todo poder aos sovietes", defendida por vários revolucionários russos. 

e) A intolerância russa em relação às outras nacionalidades pode ser percebida no documento que aclamou 

a derrubada do Governo Provisório. 

 

7 – (UFBA – 2011 – MODIFICADA) Na história da República brasileira dois períodos foram marcados por 

governos militares — 1891-1894 e 1964-1985 —, cujas ações no âmbito das organizações institucionais 

apresentaram características específicas. 

A partir dessa afirmação, indique uma alteração sofrida pelas instituições políticas, no período abaixo 

mencionado. 

Governo militar: 

1º período (1891-1894): 

 

8 – (UFBA – 2010) O episódio de Canudos resultou em um dos clássicos da literatura brasileira: Os sertões. 

Euclides da Cunha, seu autor, na época era jornalista e acompanhou a luta no próprio local como 

correspondente do jornal O Estado de S. Paulo. 

Apesar de demonstrar preconceitos de “civilizado” falando de “incultos” e apesar de dar ênfase exagerada 

às condições geográficas e étnicas, configurando um determinismo geográfico e racial nas suas explicações, 

Euclides da Cunha deu atenção ao caráter comunitário da economia de Canudos. Deixou claro que o 

movimento não era isolado, revelando a revolta desesperada das populações miseráveis ignoradas por um 

sistema sociopolítico que lhes exigia fidelidade sem lhes dar nada em troca. 

NADAI; NEVES, 1995, p. 271. 

Os movimentos messiânicos — expressões dos desequilíbrios socioeconômicos entre o litoral e o interior 

do Brasil no final do século XIX — ocorreram, sobretudo, em contextos rurais, dentre os quais o arraial de 

Canudos representa uma das mais importantes experiências. 

Com base nessas considerações e no conteúdo do texto, cite uma forma de sobrevivência econômica e uma 

prática espiritual da população referida. 

 

9 – (UFG – 2010) Leia os documentos a seguir. 



Os camponeses partem para o front com incrível entusiasmo; e as classes superiores da sociedade, quer 

sejam liberais ou conservadoras, os aclamam, desejando-lhes boa sorte […] Habitualmente, os camponeses 

sentiam que não tinham nada a fazer a não ser beber; mas agora não é mais assim. É como se a guerra 

lhes desse uma razão para viver […] No ardor dos soldados russos se percebe o entusiasmo que agita o 

coração dos antigos mártires se lançando para a morte gloriosa. 

LE BON, Gustave. 1916 apud JANOTTI, Maria de Lourdes. A Primeira Guerra Mundial. O confronto de 

imperialismos. São Paulo: Atual, 1992. p.17. 

 

Após um ano de massacre, o caráter imperialista da guerra cada vez mais se afirmou; essa é a prova de 

que suas causas encontram-se na política imperialista e colonial de todos os governos responsáveis pelo 

desencadeamento desta carnificina. […] Hoje, mais do que nunca, devemos nos opor a essas pretensões 

anexionistas e lutar pelo fim desta guerra […] que provocou misérias tão intensas entre os trabalhadores de 

todos os países. 

CONFERÊNCIA DE ZIMMERWALD - 5 a 8 de setembro de 1915. Apud JANOTTI, Maria de Lourdes. A 

Primeira Guerra Mundial. O confronto de imperialismos. São Paulo: Atual, 1992. [Adaptado]. 

 

No início da Primeira Guerra Mundial (1914-1918), estabeleceu-se, sobretudo na Europa, uma disputa de 

ideias em torno do envolvimento nesse conflito. Com base na leitura de cada um dos documentos, explique 

as posições assumidas sobre a participação na guerra. 

 

10 – (FUVEST – 2004) A Primeira Guerra Mundial, (1914-1918), foi o primeiro conjunto de acontecimentos 

que abalou seriamente o domínio colonial e a existência de impérios europeus no século XX. 

Tendo por base o texto, explique: 

A relação entre a Primeira Guerra e a destruição do Império Russo. 

 

11 – (FUVEST – 2011) A guerra Russo-Japonesa (1904-1905), decorrente das ambições imperialistas tanto 

russas quanto japonesas sobre a Coréia e a Manchúria, terminou com uma vitória arrasadora dos japoneses, 

a ponto de um cronista da época haver registrado que: "Os soldados russos morriam como gafanhotos 

atravessando um rio". 

Considerando-se os acontecimentos históricos posteriores, essa guerra teve duas consequências 

importantes, uma para o Japão e outra para a Rússia. Descreva-as. 

 

12 – (UNICAMP – 2011) Existem épocas em que os acontecimentos concentrados num curto período de 

tempo são imediatamente vistos como históricos. A Revolução Francesa e 1917 foram ocasiões desse tipo, 

e também 1989. Aqueles que acreditavam que a Revolução Russa havia sido a porta para o futuro da história 

mundial estavam errados. E quando sua hora chegou, todos se deram conta disso. Nem mesmo os mais 

frios ideólogos da guerra fria esperavam a desintegração quase sem resistência verificada em 1989. 

Adaptado de Eric Hobsbawm, “1989 — O que sobrou para os vitoriosos”. Folha de São Paulo, 12/11/1990, 

p. A-2. 

No contexto entre as duas guerras mundiais, quais seriam as razões para a Revolução Russa ter 

simbolizado uma porta para o futuro? 
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