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TRABALHO BIMESTRAL DE HISTÓRIA 

1. (PUC – Rio, 2006) Durante a Primeira República (1889 – 1930), houve, na 
sociedade brasileira, revoltas que, a despeito das diferenças, expressaram a 
insatisfação e a crítica de grupos populares quanto aos mecanismos de 
exclusão social e política e às estratégias de expansão dos interesses 
oligárquicos, então vigentes. Assinale a alternativa que identifica 
CORRETAMENTE revoltas dessa natureza: 

A) Guerra de Canudos e Revolta da Vacina. 

B) Revolta Federalista e Guerra do contestado. 

C) Revolta da Vacina e Revolta da Armada. 

D) Revolta da Chibata e Revolta Federalista 

E) Guerra do Contestado e Revolta da Armada. 

2.Discorra sobre o que foi a política do café-com-leite (1894 – 1930) no Brasil. 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

3. Sobre o Tenentismo no Brasil durante a Primeira República (1889-1930) é 
correto dizer: 

A) Foi um grupo formado por jovens militares com o objetivo de instalar um 
regime comunista no Brasil. 

B) Representou um grupo de oligarquias cafeeiras que primavam pela 
continuidade do trabalho escravo no Brasil. 

C) Foi um movimento constituído por jovens tenentes do exército que 
realizaram várias manifestações contrárias ao governo das oligarquias durante 
a Primeira República no Brasil. 

D) Constitui-se por jovens militares durante os anos de 1920 e 1930, com a 
prioridade de continuar com a política de café-com-leite no cenário político 
nacional. 



4. Explique o que foi a Revolução de 1930. 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

 
5. A Coluna Prestes, ao longo de seus dois anos de duração, contou com cerca de 1500 
membros que marcharam pelo interior do Brasil. Alguns nomes dos participantes da Coluna 
ficaram bastante conhecidos. Sendo assim, selecione a alternativa que traz o nome de uma 
pessoa que NÃO esteve envolvida com a Coluna Prestes: 

a) Luís Carlos Prestes  

b) Miguel Costa  

c) Juarez Távora 

d) Isidora Dias Lopes   

e) Plínio Salgado 

(Fuvest-SP) Em 10 de novembro de 1937, para justificar o golpe que instaurava o 

Estado Novo, Getúlio Vargas discursava: 

6.“Colocada entre as ameaças caudilhescas e o perigo das formações partidárias 

sistematicamente agressivas, a Nação, embora tenha por si o patriotismo da maioria 

absoluta dos brasileiros e o amparo decisivo e vigilante das Forças Armadas, não dispõe 

de meios defensivos eficazes dentro dos quadros legais, vendo-se obrigada a lançar mão 

das medidas excepcionais que caracterizam o estado de risco iminente da soberania 

nacional e da agressão externa.” 

Baseando-se no texto acima, pode-se entender que: 

a. Vargas fala em nome da Nação, considerando-se o intérprete de seus anseios e 

necessidades. 

b. a defesa da Nação está exclusivamente nas mãos do exército e do patriotismo dos 

brasileiros. 

c. Vargas delega às Forças Armadas o poder de lançar mão de medidas 

excepcionais. 

d. as medidas excepcionais tomadas estão na relação direta da falta de formações 

políticas atuantes. 

e. Vargas estabelece uma oposição entre o patriotismo dos brasileiros e a ação das 

Forças Armadas. 

 

7) Durante o Estado Novo, Getúlio Vargas criou inúmeras instâncias administrativas 

com o objetivo de estimular a industrialização do país e modernizar e racionalizar a 

gestão estatal. 

Dentre as alternativas abaixo, não representa um órgão criado durante o Estado Novo: 

a. Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP). 

b. Departamento Administrativo do Serviço Público (Dasp). 

c. Petrobras. 



d. Companhia Siderúrgica Nacional (CSN). 

e. Companhia Vale do Rio Doce (CVRD). 

 

8) (PUC-RS) Entre as características da nova ordem política brasileira implantada com 

o Estado Novo estava: 

a. a formação de um governo democrático que fizesse frente à escalada da Ação 

Integralista Brasileira. 

b. a mobilização política do campesinato, para fortalecer as bases de apoio das 

oligarquias tradicionais. 

c. a participação do Estado na economia, para assegurar a industrialização no 

contexto internacional, caracterizado pela ascensão de regimes fortes. 

d. a formação de uma aliança da esquerda com os liberais, numa frente única 

nacionalista. 

e. a retirada do apoio brasileiro aos sistemas de acordos interamericanos. 

 

 

 

 


