
Nome: __________________________________________ N.o: ____  

Turma: ______ Professor(a): Amanda Teles de Oliveira   

Data: ____/____/2020 

Unidade:       Cascadura         Mananciais         Méier         Taquara 

 

História 
 

Conteúdos do 9º Ano – 1º/2 Bimestre 2020 – Trabalho de Dependência 
 

 
 
 

        Valor Total 10,0 pontos 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
N 01 (0,5 ponto) 

O século XIX é um período onde os ideias disseminados pela Revolução Francesa ganham força, e as novas 
classes sociais iniciam a reivindicação de novas formas de fazer política e economia. Nesse período surgem as 

chamadas Doutrinas Sociais: Nacionalismo, Liberalismo, Anarquismo e Socialismo. 

Faça um quadro definindo cada uma das ideias a cima. 
 

N02 (0,5 ponto) 
Em julho de 1883, o bailado Excelsior, da Companhia de Ópera Italiana, agitou a cidade do Rio de Janeiro. O 

relato a seguir, de um espectador, revela um "estado de espírito" próprio da Belle Époque, que tomou conta não 

somente da Europa no fim do século XIX e início do XX, mas também do Brasil. O motivo do bailado é a luta da 
treva contra a luz. A treva (o obscurantismo) é representada por um cavaleiro da Idade Média, e a luz pelo gênio 

do progresso (...) A Segunda parte nos mostra uma povoação camponesa na proximidade de Bremen, à margem 
do Weser; Papin aparece então, com o primeiro bote a vapor, construído por ele; querem afogar Papin, mas o 

Gênio do Progresso aparece e o salva (...) A parte seguinte nos mostra o laboratório de Volta, em Como; ele 
trabalha na construção da sua pilha, e finalmente consegue fazer saltar a centelha elétrica; o Obscurantismo 

aparece, quer destruir a pilha, mas recebe um choque elétrico que o perturba; o Gênio aparece, o fundo se abre 

e vê-se um posto telegráfico onde centenas de gênios recebem e expedem telegramas num bailado realmente 
encantador. O Obscurantismo foge e a luz triunfa uma vez mais(...)  COSTA, A. M. da. "1890-1914: no tempo das 

certezas". São Paulo: Companhia das Letras, 2000, pp. 7-8.   
 a) De acordo com o texto, como podemos caracterizar este "estado de espírito" do final do século XIX europeu?  

 b) Retire do texto dois elementos que denotem esta "euforia modernizante" do final do século XIX.     

 
N03 (0,5 ponto) 

A Segunda Revolução Industrial ocorreu no século XIX e transformou e consolidou o  capitalismo. Nesse período 
novas organizações surgiram com as Holdins, Trustes e Cartéis. Escolha dois grupos e explique-os. 

 

N04 (0,5 ponto) 
“Se tivéssemos de definir o imperialismo da forma mais breve possível, diríamos que ele é a fase monopolista do 

capitalismo”. (LENIN, V.I. O imperialismo: fase superior do capitalismo. São Paulo: Global, 1987.) 
Indique, tomando como ponto de referência o texto acima, dois fatores que estimularam a expansão imperialista. 

 
N05 (0,5 ponto) 

A ocupação de regiões da África e da Ásia, levada a efeito por potências europeias no decorrer do século XIX, não 

se fez pacificamente, a despeito da supremacia bélica dos conquistadores.  
a) Cite dois conflitos nas áreas dominadas, decorrentes do processo mencionado. 

b) Aponte e comente um motivo que justifique o interesse das potências europeias nessas áreas.  
 

 

 
 

 

 
 

Resultado / Rubrica 

 Desenvolva seu trabalho apenas com caneta azul ou preta. 
 Preencha corretamente o cabeçalho e entregue esta folha junto com a resolução do trabalho. 
 Fique atento ao prazo de entrega. 
 Leia o que está sendo solicitado, desenvolva seu trabalho calmamente e releia-o antes de entregá-lo. 
 Não utilize corretivos (liquid paper). Faça um rascunho e depois passe a limpo seu trabalho.  
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 AS QUESTÕES OBRIGATORIAMENTE DEVEM SER ENTREGUES EM UMA FOLHA À 

PARTE COM ESTA EM ANEXO. 
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N06 (0,5 ponto) 
Leia o texto com atenção: 

O AUGE DO IMPERIALISMO: A PRIMEIRA GUERRA MUNDIAL (Marcos Emílio Ekman Faber) 

As políticas imperialistas não tardaram em acirrar as rivalidades entre as potências europeias da década de 1910. 
Quanto mais a economia alemã crescia, mais sua rivalidade com a Inglaterra era ampliada. Por outro lado, desde 

a Guerra Franco-Prussiana de 1870, alemães e franceses rivalizavam pelo território da Alsácia-Lorena. (...)  
Para garantir mercado consumidor aos seus produtos, a Alemanha forjou uma aliança política-econômica-militar 

com o Império Austro-Húngaro, com a Itália e com o Império Turco-Otomano (...)O grupo liderado pelos alemães 
foi batizado de Tríplice Aliança. 

Texto retirado: http://www.historialivre.com/contemporanea/augeimperio.htm 

 
Apresente três fatores que levaram à Primeira Guerra Mundial, lembre-se que a morte do grand duque e herdeiro 

do Império Austro Húngaro foi apenas um estopim. 
 

O Tratado de Versalhes impôs duras sanções a Alemanha com o fim da Primeira Grande Guerra Mundial, contudo 

houveram outras mudanças no mapa europeu. Sobre isso responda as questões 7 e 8. 
 

N07 (0,5 ponto) 
Apresente as consequências para Alemanha impostas pelo Tratado de Versalhes. 

 
N08 (0,5 ponto) 

 Comente como ficou o mapa europeu com a fragmentação do Império Austro Húngaro. 

 
A Revolução Russa de 1917 significou a formação do primeiro Estado Socialista do mundo, provocando uma 

ruptura no sistema capitalista mundial e influenciando os movimentos revolucionários no pós-guerra e a divisão 
do mundo em Socialismo e Capitalismo, com os consequentes conflitos de interesses. Sobre isso responda as 

questões 9 e 10. 

 
N09 (0,5 ponto) 

Cite duas condições existentes na Rússia czarista que contribuíram para a eclosão da Revolução de 1917. 
 

N10 (0,5 ponto)   

O que eram os soviets e qual o seu papel no processo revolucionário? 
 

Observe a Imagem 

 
 

 

http://www.historialivre.com/contemporanea/augeimperio.htm


Ensina para a vida. Forma para Sempre. 

 - 3 - 

 
Os retratos acima são documentos históricos. Neles temos alguns dos presidentes do início da chamada 

República Velha. Observe e estabeleça, pelas semelhanças e diferenças, dois conjuntos de retratos. A diversidade 

entre esses dois conjuntos revela diferentes períodos políticos.  Em seguida responda às questões 11, 12 e 13.   
 

N11 (0,5 ponto) 
O que foi a chamada República da Espada e que forças políticas a sustentaram?  

 
N12 (0,5 ponto) 

Apresente as características políticas da República do Café com Leite ou República das oligarquias.  

 
N13 (0,5 ponto) 

 A elite política era formada pela aristocracia rural, dessa forma explique as principais características da política 
de valorização do café. 

 

N14 (0,5 ponto) 
A Republica das Oligarquias teve características muito especificas e os sistema eleitoral se sustentou em três 

mecanismos sólidos que garantiam a vitória da elite agrária. Cite os três mecanismos usados para a manutenção 
do poder na Republica das Oligarquias e explique-os. 

 
N15 (0,5 ponto) 

O início do século XX trouxe os novos ares da república, contudo houveram uma série de revoltas.  

Escolha uma revolta de caráter urbano e outra de caráter rural para apresentá-las. Caracterize citando os 
motivos, o local, a data, os principais líderes e apresente uma imagem. 

 
N16 (0,5 ponto) 

"NOVA YORK, 29 (U.P.) - Os diretores de meia dúzia das maiores instituições financeiras desta cidade, com 

recursos que somam aproximadamente sete bilhões de dólares, reuniram-se às primeiras horas da noite de 
ontem (... ) para discutir a situação da Bolsa, em face das últimas baixas das cotações dos títulos. Foi noticiado, 

que nessa reunião foi deliberado prepararem-se planos de mobilização de toda a potencialidade financeira 
daquelas instituições, a fim de evitar novos desastres. (...) A Bolsa de Títulos abriu com uma baixa de proporções 

sem precedentes. (...) BERLIM, 29 (A.B.) – 

 A crise verificada nas praças de Nova York e Amsterdam causou nova inquietação na Bolsa de Berlim." "Folha da 
Manhã". São Paulo, 30 de outubro de 1929  

 Cite dois fatores que contribuíram para a crise de 29 nos EUA e explique as razões da crise ter afetado outros 
países. 

 
N17 (0,5 ponto) 

Leia os trechos abaixo e responda à questão:   

“Após a Primeira Guerra Mundial, a República de Weimar teve controle muito limitado sobre as forças militares e 
policiais necessárias à manutenção da paz interna. No final, a República caiu em consequência dessa limitação, 

fragilidade explorada por organizações da classe média, as quais achavam que o regime parlamentar republicano 
as discriminava e, assim, procuraram destruí-lo.   

(Adaptado de Norbert Elias, Os alemães. Rio de Janeiro:Jorge Zahar,1997,p.199 e 204)   

 
A exigência da anulação da “paz imposta” pelo Tratado de Versalhes foi, ao lado do antissemitismo, o ponto mais 

importante na propaganda nazista durante a república de Weimar.  (Adaptado de Peter Gay. A cultura 
de Weimar. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1978,p. 31 e 168). 

 Apresente as características do nazismo e discorra sobre a relação estabelecida entre a ideologia nazista e os 
meios de comunicação 

 

N18 (0,5 ponto) 
A ascensão de Getúlio Vargas em 1930 deu-se num contexto de crise mundial. A Crise 1929 ocorrida no EUA que 

afetou todos os países capitalistas. Como essa crise afetou o Brasil? 
 

Leia o texto abaixo e responda as questões 19 e 20. 

Consideramos cidadania um conjunto de direitos que integram indivíduos e grupos à comunidade. Os direitos civis 
relacionam-se à liberdade de manifestar opinião e de se associar em grupos, além de se movimentar livremente; 

os direitos políticos concernem à participação na tomada de decisões para a comunidade; e os direitos sociais 
devem garantir o bem estar dos indivíduos e dos grupos: moradia, educação, saúde e trabalho, entre outros. Na 



Ensina para a vida. Forma para Sempre. 

 - 4 - 

experiência histórica do Brasil independente, esses direitos civis, políticos e sociais foram criados, por vezes 
restringidos e por vezes ampliados.  

Durante a ERA VARGAS (1930-1945), alguns direitos foram restringidos enquanto outros foram criados e 

ampliados.  
 

N19 (0,5 ponto) 
IDENTIFIQUE um direito civil e um direito político que sofreram restrições durante a Era Vargas, 

RELACIONANDO-OS a acontecimentos significativos da época.  
 

N20 (0,5 ponto) 

IDENTIFIQUE dois direitos sociais que foram criados e/ou ampliados durante a Era Vargas, RELACIONANDO-OS à 
política do Estado varguista referente às questões trabalhistas. 

 
 

 

 
 


