
Rua Rui Barbosa, 724 Centro/Sul 
Fone: (86) 2106-0606 • Teresina – PI 

Site: www.procampus.com.br 
E-mail: procampus@procampus.com.br 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 

 
1/3 

GRUPO EDUCACIONAL PRO CAMPUS 

Aluno(a) ______________________________________________________________________ 
2º Ano - Ensino Médio 

MANHÃ   TURMA _________ 

ATIVIDADE DE RECUPERAÇÃO - HISTÓRIA 

 

PROF. SEBASTIÃO 

 
01. ( UERJ ) VÁ PARA O OESTE, JOVEM, E CRESÇA COM O PAÍS. 

 
Essa expressão, criada por Horace Greeley, em 1851, simboliza a expansão territorial realizada pelos Estados Unidos ao longo do 
século XIX. Relacione a "marcha para o oeste" com a doutrina do "Destino Manifesto". 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
 

02. ( UNICAMP-2010 ) No século XIX, surgiu um novo modo de explicar as diferenças entre os povos: o racismo. No entanto, os 
argumentos raciais encontravam muitas dificuldades: se os arianos originaram tanto os povos da Índia quanto os da Europa, o que 
poderia justificar o domínio dos ingleses sobre a Índia, ou a sua superioridade em relação aos indianos? A única resposta possível 
parecia ser a miscigenação. Em algum momento de sua história, os arianos da Índia teriam se enfraquecido ao se misturarem às 
raças aborígenes consideradas inferiores. Mas ninguém podia explicar realmente por que essa ideia não foi aplicada nos dois 
sentidos, ou seja, por que os arianos da Índia não aperfeiçoaram aquelas raças em vez de se enfraquecerem.  
 

(Adaptado de Anthony Pagden, Povos e Impérios. Rio de Janeiro: Objetiva, 2002, p. 188-194.) 
 
a) Segundo o texto, quais as incoerências presentes no pensamento racista do século XIX? 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 
 
b) O que foi o imperialismo? 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 
 

03. ( UFC ) Cite os limites e as possibilidades para o exercício da cidadania política contidos no texto da primeira Constituição 
republicana brasileira de 1891. 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 
 

04. ( FUVEST-2016 ) A destruição de Canudos se deveu menos ao antirrepublicanismo do Conselheiro do que a fatores como a 
atuação da Igreja contra o catolicismo pouco ortodoxo dos beatos e as pressões dos proprietários de terras contra Canudos, cujo 
expansão trazia escassez de mão de obra e rompia o equilíbrio político da região.  

Roberto Ventura, Euclides da Cunha. Esboço biográfico. Adaptado.  
 
a) Identifique e explique os fatores que, segundo o texto, motivaram a campanha de Canudos, entre 1896 e 1897.  
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 
 
b) Relacione o episódio de Canudos ao panorama político e social da Primeira República.  
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 
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05.( UFJF ) "Com as grandes invenções: 

 
Nem o tal mata mosquitos, 
Nem também as desinfecções. 
Nem a compra dos tais ratos 
Não passa de vexatória. 
Agora querem impingir 
A vacina obrigatória." 
 
O texto acima é um trecho de uma modinha composta por Rios Silva, chamada "Peste Bubon", que se refere ao episódio que ficou 
conhecido como Revolta da Vacina, ocorrido no Rio de Janeiro, em 1904. Com base no texto e em seus conhecimentos, responda 
ao que se pede: 
 
a) Aponte duas razões que levaram à eclosão da Revolta da Vacina. 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 
 
b) Como este episódio está associado à reforma urbana implantada no Rio de Janeiro no período? 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 
 

06. ( FGV ) Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, completou 100 anos de fundação em 1997. Durante muitos anos os ocupantes do 
Palácio da Liberdade, sede do governo mineiro, tiveram uma enorme e decisiva influência nos destinos da política nacional. Essa 
hegemonia de Minas Gerais somente era equiparada à influência que São Paulo também possuía sobre quem seria o ocupante do 
Palácio do Catete, sede da Presidência da República no Rio de Janeiro. 
 
Contextualize essa hegemonia de Minas Gerais e São Paulo na determinação da política nacional, explicitando os seus 
condicionantes e suas conseqüências. 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 
 

07. ( UFES ) Mil pormenores da vida  cotidiana mostrariam facilmente como as vantagens políticas concedidas aos negros se 
revelaram vãs. Os direitos políticos foram contornados e o negro mantido em seu "lugar inferior". Tanto assim que ele não deixou 
o Sul... 

 (BRAUDEL, Fernand. "Gramática das civilizações". São Paulo: Martins Fontes, 1989, p. 431.) 
 
Esse quadro delineia-se nos Estados Unidos da América após a Guerra da Secessão (1861-1865), que colocou em conflito os 
estados americanos do Sul e do Norte. Explique a questão da escravidão como uma das causas do conflito. 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
 

08. ( CESGRANRIO ) Considerando-se as relações internacionais presentes na conjuntura pré-Primeira 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 Áustro-Húngaro estavam diretamente ligadas à disputa pela anexação da Bósnia-
Herzegovina pela Inglaterra. 
IV. a morte do futuro Imperador Austro Húngaro, Francisco Ferdinando, em Saravejo, 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. 



 

www.procampus.com.br 
 

GRUPO EDUCACIONAL PRO CAMPUS - “A PAZ ESTÁ NA BOA EDUCAÇÃO” 
 

 

 3/3 
 

b) somente I, II e IV. 
c) somente I, III e V. 
d) somente II, III e IV. 
e) somente III, IV e V. 
 

09. ( Unesp ) Vladimir Ulyanov ficou conhecido como Lênin e foi considerado o grande líder da Revolução Russa de 1917, que pela 
primeira vez na história implantou um sistema comunista de governo. O comunismo tem como um de seus princípios de 
organização social: 
a. a defesa da livre iniciativa comum para todos. 
b. a privatização dos aparelhos estatais. 
c. o livre comércio. 
d. o estímulo social à produção de capital especulativo. 
e. a socialização dos meios de produção. 
 

10. ( UEL-PR ) “Longe de serem uns monstros de espada, eles querem, majoritariamente, ser os portadores de um grande destino. 
Por mais que tenham passado populações inteiras pelo fio da espada – como Gallieni em seus primeiros tempos – ou as tenham 
queimado vivas – como Bugeaud na Argélia –, a seus olhos tais atos são apenas os meios necessários para a realização do 
projeto colonial [na África], essa missão civilizadora que substitui a evangelização tão cara aos conquistadores do século XVI.”  
 

(FERRO, Marc. História das colonizações: das conquistas às independências – séculos XIII a XX. Trad. Rosa Freire d’Aguiar. São Paulo: 
Companhia das Letras, 1996. p. 104.) 

 
No texto acima, que trata da partilha e da conquista da África, no século XIX, o autor defende que: 
 
a) Os conquistadores fincavam suas bandeiras sem violar os direitos humanos da igualdade e da liberdade dos povos africanos. 
b) Os conquistadores desprezavam a glória, o heroísmo e as riquezas decorrentes da grande obra civilizadora na África. 
c) Os conquistadores tinham a convicção de encarnar a razão e a ciência e serem capazes de subjugar as sociedades africanas. 
d) Os conquistadores conseguiram que triunfasse a ideia de um projeto colonial tirânico e violento, pois foram incapazes de 
cooptar lideranças políticas nativas. 
e) Assim como Portugal, outros Estados europeus substituíram, na África, os canhões pelas missões evangelizadoras jesuíticas. 

 
 
 
 
 
 


