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Lista para aula de recuperação 

HISTÓRIA – 2º Ano 

1. Sobre o parlamentarismo praticado durante quase todo o Segundo Reinado e a atuação dos partidos 

Liberal e Conservador, podemos afirmar que: 

a) ambos colaboraram para suprimir qualquer fraude nas eleições e faziam forte oposição ao centralismo 

imperial. 

b) as divergências entre ambos impediram períodos de conciliação, gerando acentuada instabilidade no sistema 

parlamentar. 

c) organizado de baixo para cima, o parlamentarismo brasileiro chocou-se com os partidos Liberal e Conservador 

de composição elitista. 

d) Liberal e Conservador, sem diferenças ideológicas significativas, alternavam-se no poder, sustentando o 

parlamentarismo de fachada, manipulado pelo imperador. 

e) os partidos tinham sólidas bases populares e o parlamentarismo seguia e praticava rigidamente o modelo 

inglês. 

 

 

2. A política externa do Segundo Reinado, em relação à Bacia do Prata / Estuário da Prata, tinha por 

objetivo: 

a) retomar a posse da ex-província Cisplatina; 
b) assegurar a livre navegação na Bacia Platina; 
c) restaurar o vice-reinado do Prata; 
d) defender o sistema monárquico na Argentina; 
e) criar um órgão de defesa interamericano. 
 

 

3. O vale do Paraíba, no século XIX, passa a ter importância decisiva no Brasil porque: 

a) a pecuária se desenvolve ao longo do seu curso, penetrando no norte de São Paulo. 
b) o cultivo do café se torna estabilizador da economia do Império. 
c) as cidades da região – Valença, Vassouras, entre outras – iniciam a Revolução Industrial no Brasil. 
d) o sistema de dominação dos senhores rurais é anulado graças ao trabalho pioneiro de introdução de 
imigrantes europeus na região. 
e) o escoamento das riquezas do Centro-Oeste brasileiro se faz através de seus portos, como Parati, 
Ubatuba e São Sebastião. 
 

 

 

 

4. Durante os anos da guerra do Brasil contra o Paraguai, período de 1864 a 1870, ocorreu na região sul-

mato-grossense uma paralisação no povoamento, provocada pelo estado de beligerância entre os dois países. 

Que foto histórico é apontado como o motivo oficial da declaração de guerra entre Brasil e Paraguai? 
a) A detenção, em Assunção, do vapor brasileiro “Marquês de Olinda”, que subia o rio Paraguai com destino a 
Cuiabá. 
b) A invasão paraguaia em Ponta Porã, território este que pertencia ao Brasil. 
c) A aliança entre Brasil, Argentina e Uruguai contra o Paraguai. 
d) A invasão de Corumbá pelos paraguaios que pretendiam dominar toda a região sul-mato-grossense. 



e) A detenção, no Rio de Janeiro, de navios paraguaios. 
 

 

5. Após a proibição do tráfico negreiro, em 1850, iniciou-se um processo de transição para a abolição que 

foi conduzido da maneira mais lenta possível pelas elites econômicas do Brasil. Desse processo foram criadas 

algumas leis, que, embora ampliando a liberdade para determinados grupos de escravos no país, foram vistas 

como mecanismos para retardar a abolição. Selecione a alternativa que apresenta o nome das duas leis: 

a) Lei Feijó e Ato Adicional 
b) Lei Eusébio de Queirós e Lei Saraiva 
c) Lei de Terras e Lei Saraiva-Cotejipe 
d) Lei Feijó e Lei do Ventre Livre 
e) Lei do Ventre Livre e Lei dos Sexagenários 
 
 
6. Sobre a participação dos militares na Proclamação da República, é correto afirmar que: 

a) o Partido Republicano foi influenciado pelos imigrantes anarquistas a desenvolver a consciência política no 
seio do exército. 
b) a proibição de debates políticos e militares pela imprensa, a influência das ideias de Augusto Comte e o 
descaso do Imperador para com o exército favoreceram a derrubada do Império. 
c) o descaso de membros do Partido Republicano, como Sena Madureira e Cunha Matos, em relação ao 
exército, expresso por meio da imprensa, levou os "casacas" a proclamarem a República. 
d) o Gabinete do Visconde de Ouro Preto formalizou uma aliança pró-republicana com os militares positivistas 
no Baile da Ilha Fiscal. 
e) a aliança dos militares com a Igreja acirrou as divergências entre militares e republicanos, culminando na 
Questão Militar. 
 

 
7. A reação operária aos efeitos da Revolução Industrial fez surgirem críticos ao progresso industrial, os quais 
propunham reformulações sociais e a construção de um mundo mais justo - os teóricos socialistas. 
Sabe-se que 
a) Pierre Joseph Proudhon propunha a formação de uma sociedade em que não haveria ociosos nem a 
exploração do homem pelo homem. 
b) Robert Owen tornou-se o líder do anarquismo terrorista ao apontar a violência como a única forma de 
alcançar uma sociedade sem Estado e sem desigualdade. 
c) Friederich Engels acreditava ser possível reorganizar a sociedade com a criação dos falanstérios, fazendas 
coletivistas agroindustriais. 
d) Charles Fourier implantou na Escócia uma comunidade de alto padrão e de igualdade absoluta; contudo, suas 
críticas à propriedade e à religião o forçaram a abandonar a Grã-Bretanha. 
e) Karl Marx considerava inevitável a ação política do operariado, a Revolução Socialista, que inauguraria a 
construção de uma nova sociedade. 
 
 
8. O liberalismo tornou-se ideologia predominante na sociedade ocidental a partir da segunda metade do século 
XIX. 
 
a) Quais direitos naturais que o liberalismo se propõe a garantir? 
b) Quais as principais características do liberalismo econômico? 
c) Quais correntes de pensamento se opuseram ao liberalismo no século XIX? 
 
 
 
 
 
 



9. No fim do século XIX, Frederick Jackson Turner elaborou uma tese sobre a “fronteira” como definidora do 
caráter dos Estados Unidos até então. A força do indivíduo, a democracia, a informalidade e até o caráter rude 
estariam presentes no diálogo entre a civilização e a barbárie que a fronteira propiciava. As tradições europeias 
foram sendo abandonadas à medida que o desbravador se aprofundava no território em expansão dos Estados 
Unidos.  
 Em relação à questão da fronteira nos Estados Unidos, responda:  
a) De quais grupos ou países essas terras foram sendo retiradas no século XIX?  
b) O que foi o “Destino Manifesto” e qual seu papel nessa expansão? 
 
 
10. Dentre as razões que determinaram a elaboração do Dispositivo separatista da Carolina do Sul, que deu 
origem à Guerra Civil Americana, destacamos: 
 
a) as leis intoleráveis e a Independência dos Estados Unidos da América. 
b) a adoção de tarifas protecionistas e a eleição de Abraham Lincoln. 
c) a ocupação das terras do Oeste e a Guerra dos Sete Anos. 
d) os interesses dos Estados industriais do sul, contrários aos latifundiários do norte. 
e) a eleição do abolicionista Jefferson Davis, o fim da escravidão e a Guerra Civil. 
 
 
11. Considerando-se as relações internacionais presentes na conjuntura pré-1ª Grande Guerra, podemos afirmar 
que: 
I - As rivalidades anglo-germânicas foram agravadas pela construção da Estrada de Ferro Berlim-Bagdá. 
II - As pretensões da Rússia de dominar os Estreitos de Bósforo e Dardanelos aumentaram os seus conflitos com 
o Império Turco. 
III - As desavenças entre a Sérvia e o Império Austro-Húngaro estavam diretamente ligadas à disputa pela 
anexação da Bósnia-Herzegovina pela Inglaterra. 
IV - A morte do futuro Imperador Austro-Húngaro, Francisco Ferdinando, em Sarajevo, na Bósnia, precipitou o 
início da Guerra. 
V - A união da Inglaterra, França e Japão para formar a Tríplice Entente foi uma maneira de neutralizar a Tríplice 
Aliança, que unia Alemanha, Rússia e Itália. 
 
Estão corretas as afirmativas: 
a) somente I, II e III.       b) somente I, II e IV. 
c) somente I, III e V.       d) somente II, III e IV. 
e) somente III, IV e V. 
 
 
12. "O TRATADO DE PAZ DE VERSALHES (28 DE JUNHO DE 1919) 
 
Art. 45 - Em compensação da destruição das minas de carvão no norte da França... (a Alemanha) cede à França a 
propriedade inteira e absoluta das minas de carvão situadas na bacia do Sarre... Art. 51 - Os territórios cedidos à Alemanha 
em virtude dos preliminares de paz assinados em Versalhes a 26 de fevereiro de 1871 e do Tratado de Frankfurt de 10 de 
maio de 1871 (Alsácia e Lorena) são reintegrados na soberania francesa a datar do armistício de 11 de novembro de 1918... 
Art. 80 - A Alemanha reconhece e respeitará estritamente a independência da Áustria... Art. 81 - A Alemanha reconhece a 
completa independência da Polônia... Art. 119 - A Alemanha renuncia, a favor das Principais Potências aliadas e associadas 
(Estados Unidos, Império Britânico, França, Itália e Japão), a todos os seus direitos e títuIos sobre as suas possessões de 
além-mar..." (VOILLIARD, O. e outros. Documentos de História.) 

 
O Tratado de Versalhes, pretensamente voltado a garantir a paz em uma Europa devastada pela 1ª Guerra 
Mundial 1914/18), acabou por tornar-se símbolo de opressão nacional para muitos alemães, sendo então (no 
período entre as duas guerras mundiais) motivador de reações ultranacionalistas. 
a) Retire do texto do Tratado de Versalhes o artigo cujo desrespeito pelos alemães em 1939 levou a eclosão da 
2ª Guerra Mundial. 
b) Explique o motivo do revanchismo dos alemães a partir de um dos artigos da Paz de Versalhes, citado acima.



 


