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1ª Guerra Mundial, Crise do Capitalismo e República Velha 

 

1.   de auto-estima, indispensável 

para formar um cidadão. Um repórter de A Tribuna ouviu de um negro acapoeirado frases que 

atestam esse sentimento. Chamando sintomaticamente o jornalista de cidadão, o negro 

afirmou que a sublevação O 

importante  acrescentou   ele não põe o pé no pescoço do 

 

 Nossa História. Ano 2, no 13, 
novembro 2004, p.73-79. 

 

A Revolta da Vacina (1904) a que se refere o texto, é considerada a principal revolta popular 

urbana da Primeira República (1889-1930). 

a) Cite e explique dois motivos geradores de insatisfações que levaram a população da cidade 

do Rio de Janeiro a rebelar-se em 1904. 

b) Identifique dois movimentos populares na área rural, à época da Primeira República. 

 

 

2.  
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A tabela acima mostra que, durante a República Velha, o café era o principal produto da pauta 

de exportações do Brasil. O chamado Convênio de Taubaté (1906) proveu os cafeicultores de 

importantes mecanismos para a continuidade da hegemonia do café dentre os produtos 

exportados pelo Brasil. 

 

Cite duas iniciativas estabelecidas pelo Convênio de Taubaté que visavam à valorização dos 

preços do café. 

 

 

3.  

 
A charge "Um cadáver", de J. Carlos, foi publicada em 1918. Nela, a Germânia diz: "E agora, 

meu filho?... Quem paga essas contas?" (Cadáver: gíria da época para credor, cobrador). 
 

Entre 1914 e 1918, o mundo esteve envolvido de forma direta ou indireta em sua Primeira 

Grande Guerra. O quadro pós-conflito foi definido pelos países vencedores - Inglaterra, 

França e EUA - , tendo sido a Alemanha considerada a principal responsável pelo conflito. 

 

Apresente duas determinações do Tratado de Versalhes (1919) que tiveram fortes 

repercussões para a economia alemã no pós- 1a Guerra. 
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4. A História Contemporânea, no programa de História da FUVEST, contém um item que diz: 

-1914): imperi  

 

Indique 

a) em que consistia essa competição e por que era imperialista.  

b) o significado da expressão belle époque. 

 

 

5. 

 
 

A primeira imagem representa o sonho de construir repúblicas democráticas por toda Europa, 

em 1848. A marcha fraterna dos povos, cada qual com sua bandeira, simboliza os ideais 

nacionalistas em voga na primeira metade do século XIX. A segunda imagem retrata o Kaiser 

Guilherme II e caracteriza o nacionalismo exacerbado que alimentou todas as potências 

européias entre 1890 e 1914, contribuindo para a eclosão da Primeira Grande Guerra. Com 

base nessas imagens e em seus conhecimentos:  
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a) INDIQUE duas diferenças e

o que conduziu à Primeira Guerra.  

b) CITE duas rivalidades nacionalistas que ocorreram em solo europeu e que exemplifiquem o 

nacionalismo exacerbado caracterizado na segunda imagem. 
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Gabarito  
 

1. a) O candidato poderá desenvolver dois dos seguintes motivos para a insatisfação 

popular que levou à Revolta: o rígido regulamento aprovado pelo Congresso Nacional 

des tinado a promover a campanha de vacinação para eliminar os focos de varíola que 

tomavam conta da cidade (obrigatoriedade da vacinação; isolamento à força dos 

doentes; multa aos refratários etc); a falta de amplo esclarecimento público sobre a 

campanha; a tensão vivida por setores da população diante da obrigatoriedade da 

vacinação.  

b) Guerra do Contestado, Cangaço e Revolta de Canudos.  (FONTE: VESTIBULAR UFRJ 

ADAPTADO) 

2. O candidato poderá citar, dentre outras: garantir preços mínimos ao produtor; estimular 

o consumo; e comprar os excedentes cafeeiros visando melhores condições de 

comercialização. (FONTE: VESTIBULAR UFRJ) 

3. O candidato poderá apresentar duas das seguintes determinações do Tratado de 

Versalhes (1919):  

- imposição das chamadas indenizações punitivas tais como: pagamento de 132 bilhões 

de marcos-ouro em um prazo de trinta anos; confisco de todos os investimentos e bens 

nacionais ou privados alemães existentes no exterior; entrega anual de 40 milhões de 

toneladas de carvão aos aliados europeus por um período de dez anos;  

- perdas territoriais que implicavam em significativos prejuízos econômicos tais como: 

restituição das ricas regiões, em minério, da Alsácia e da Lorena à França; entrega da 

bacia carbonífera do Sarre para a França durante quinze anos; divisão do império 

colonial alemão entre as potências vencedoras, principalmente França e Inglaterra. 

(FONTE: VESTIBULAR UFRJ) 

4. a) A competição entre os países europeus foi uma decorrência das necessidades 

expansionistas criadas pela Revolução Industrial. Assim, a busca de mercados para os 

seus produtos e capitais provocou uma nova forma de dominação, na Ásia e na África, 

que deu origem ao imperialismo.  

b) A expressão belle époque designa um período anterior à Primeira Guerra Mundial em 

que a vida urbana passou a refletir os avanços produzidos pela industrialização. Dessa 

maneira, paralelamente ao enriquecimento da alta burguesia e ao aumento da classe 

média, houve a eletrificação das cidades e a implantação de projetos urbanísticos, 

criando uma sensação de progresso e prosperidade que se manifestou também na 

cultura. (FONTE: PROJETO MEDICINA) 

5. a) O nacionalismo que aflorava nas revoluções de 1848 considerava a nação como 

comunidade que coexiste pacificamente e em condições paritárias com outras nações 
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(Giuseppe Mazzini), ao passo que o nacionalismo que alimentou a Primeira Guerra 

defendia o expansionismo de uma potência sobre as outras, sobretudo sob a forma do 

imperialismo, entendido como legítima afirmação externa da supremacia nacional. 

Além disso, o nacionalismo da primeira metade do século XIX era de caráter liberal e 

até democrático, enquanto aquele beligerante da segunda metade do século foi uma 

reação contra a democracia parlamentar e contra os princípios do liberalismo clássico 

(daí a defesa generalizada do protecionismo econômico após 1873, bem como a 

exigência crescente da intervenção do Estado por parte da alta burguesia, para reprimir 

o movimento operário internamente e para apoiar a expansão imperialista 

externamente).   

b) Como exemplos das rivalidades nacionalistas que eclodiram na Europa antes da 

Primeira Guerra, o candidato deverá citar dois dentre os abaixo relacionados:   

- o revanchismo francês (movimento de cunho nacionalista-revanchista, que visava 

desforrar a derrota sofrida contra a Alemanha na Batalha de Sedan e recuperar a Alsácia 

e a Lorena então cedidas ao II Reich);   

- o pan-germanismo alemão (pregava a reunificação de todos os povos germânicos da 

Europa central criando a Grande Alemanha);  

- o irredentismo italiano (doutrina que pregava a anexação daquelas regiões que por 

língua e cultura seriam italianas mas que estavam politicamente separada da itália e 

submetidas à Áustria, como Trentino e Istria). (FONTE: VESTIBULAR PUC) 

 

 


