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ESCOLA ________________________________________DATA:_____/_____/_____ 

PROF:______________________________________________TURMA:___________

NOME:_______________________________________________________________ 

História – Primeira Guerra Mundial 

1.O governo do paulistano Presidente de Moraes(1894-1898),um representante dos cafeicultores, 

inaugurou a chamada República das Oligarquias. 

I-Nesse período o poder esteve nas mãos das grandes famílias produtoras de soja. 

II-Nesse período o poder esteve  nas mãos das grandes famílias latifundiárias,filiadas ao PR de 

cada estado. 

III-Nesse período o poder esteve nas mãos das grandes famílias latifundiárias,filiadas ao PPS de 

cada cidade. 

IV-Nesse período o poder esteve nas mãos do Marechal Deodoro da Fonseca. 

Leia o exposto acima e assinale a alternativa correta; 

a) I,III estão corretas                    c) I,V estão corretas               e)III está correta 

b) II,V estão corretas                     d) II está correta 

2.Leia o texto e assinale a alternativa correta: 

 A nova constituição promulgada em fevereiro de 1891 consagrou o ideal federativo como 

desejavam as oligarquias estaduais. 

Observe alguns pontos estabelecidos pela lei; 

I)Estabeleceu-se o voto direto e universal para os cidadãos maiores de 21 anos e 

alfabetizados.Os mendigos e os praças não podiam votar. 

II) As antigas províncias transformaram-se em cidades ,organizados numa república federativa. 

III) O Brasil passou a ser uma república presidencialista,organizada em três poderes:Executivo 

Legislativo e Judiciário. 

IV)Determinou-se o caráter leigo do ensino ministrado nos estabelecimentos públicos e extinguiu-

se a pena de morte. 

Estão corretas apenas; 

a)I,III,IV 

b)I,II,III 

c)II,IV 

d)II,III,IV 

3.O papel cumprido pelo exército  na proclamação da república assegurou aos militares a chefia 

do novo governo. Essa fase da república brasileira ficou conhecida como: 

a)República da espada. 

b)Políticas dos governadores. 

c)República das oligarquias. 

d)Política do café com leite. 

4. O primeiro presidente do Brasil _____________________________________ foi eleito pelo 

congresso. O choque entre a política centralizadora do presidente e o federalismo do Congresso, 

levou a renuncia do mesmo. 

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna: 
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a)Marechal Floriano Peixoto. 

b)Getúlio Vargas. 

c)Prudente de Moraes. 

d)Marechal Deodoro da Fonseca. 

 5. A Grâ-Bretanha foi perdendo a supremacia econômica mundial para o rápido crescimento 

industrial da Alemanha, o que originou uma intensa rivalidade anglo-germânica.  

O texto acima apresenta características de um dos fatores da Primeira Guerra Mundial 

denominado: 

a)Conflitos Imperialistas . 

b) Corrida Armamentista. 

c)Corrida de Alianças. 

d)Políticas de Alianças. 

 

6.Na Política de Alianças dois blocos opostos foram criados: A Tríplice Entente e a Tríplice 

Aliança por meio de: 

a).Acordos econômicos, políticos e militares 

b). Acordos econômicos e  políticos  

c). Acordos políticos e militares . 

d). Acordos econômicos e militares. 

 

7.Quais são os países que faziam parte da Tríplice Aliança? 

a).Alemanha, Áustria, Hungria e Itália. 

b). Rússia, França e Grã-Bretanha. 

c). Alemanha, Rússia, França. 

d). Rússia, França e Hungria. 

 

8.Assinale a alternativa correta em relação aos fatores que desencadearam a Primeira Guerra 

Mundial: 

a).Conflitos Imperialista, Políticas de Aliança e Corrida Armamentista. 

b). A Belle Époque, os Conflitos Imperialistas e as Políticas de Aliança. 

c). A Paz Armada, o Nacionalismo e a Belle Époque. 

d). Políticas de Aliança, Corrida Armamentista e a Paz Armada. 

 


