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1) Cite um limite ao exercício da cidadania que conste da legislação eleitoral dos primórdios da 

República.  

2) "Entendi que não era lícito assistir indiferentemente a esta luta [política na Câmara Federal], 

cujos resultados poderiam acarretar a ruína da República. Dirigi-me para este fim aos 

governadores dos Estados, onde reside a força política deste regime. (...) Outros deram à minha 

política a denominação de Política dos Governadores. Teriam acertado se dissessem Política 

dos Estados." (Campos Sales: DA PROPAGANDA À REPÚBLICA). 

 

A partir do texto acima, explique o fenômeno político denominado "Política dos 

Governadores”. 

 

3) Os governos da Primeira República Brasileira ficaram conhecidos como oligárquicos, em 

virtude de apenas um grupo estar ali. Nesse sentido explique a relação existente entre o 

Coronelismo, Voto de Cabresto e a Política do Café com Leite. 

 

4) Rui Barbosa teve atuação destacada como ministro da Fazenda do Governo Provisório. 

Entre as medidas que implantou salienta-se: 

 

a) Ampliação do crédito à lavoura, com indenização aos donos de escravos, em conseqüência 

da abolição; 

b) Reforma do sistema de crédito, com incentivo ao setor industrial; 

c) Política tarifária, estimulando a importação de bens de consumo interno; 

d) Organização da legislação de sociedades anônimas, visando atrair investimentos 

estrangeiros no setor industrial. 

 

6) A base da economia brasileira durante a Primeira República foi o café e isto se deveu: 

 

a) À mudança de regime político, à liberdade de ação dada aos proprietários pela Constituição 

e aos assalariados italianos; 

b) Ao incentivo dado aos plantadores de café, á aceitação do nosso produto pela Inglaterra e à 

libertação dos escravos; 

c) À decadência da industrialização, à Guerra de Secessão dos Estados Unidos e à decadência 

da mineração; 

d) À qualidade das terras, ao clima favorável, à imigração européia e à aceitação do nosso 

produto no mercado externo. 

e) n.d.a. 

 

Complete as lacunas e preencha a cruzadinha acima: 

1- Czar era o título dado ao ______________________ do Império Russo.  

2- A ________________________ foi uma das principais causas da revolução. 

3- A economia do Império Russo antes da revolução era baseada na _______________. 

4- O tipo de governo, no Império Russo, antes da revolução era uma monarquia 

____________________. 

 Roteiro de Estudos - RECUPERAÇÃO 9º ano 
1º trimestre 

PROFESSOR (A): Gabriela Oliveira    MATÉRIA:  História 

N 



 Educação Infantil    -   Ensino Fundamental  -  Ensino Médio   

Unidade I:  Av. Mascote, 913   -   Vila Mascote   -   S.P.   -   Fone/Fax: 5564 3466   -   CEP:  04363-001 
Dominus Junior:   R. Palacete das Águias, 666 - Vl. Alexandria - S.P. - Fone: 5031 7108  - CEP: 04365-023 

5- O episódio de repressão popular onde o Czar mandou matar o povo ficou conhecido como 

____________________. 

6- ___________________________________ era uma organização dos trabalhadores russos 

(primeiros sindicatos) 

7- __________________________ foi o líder da revolução socialista no Império Russo. 

8- Um dos objetivos da revolução socialista era acabar com a _____________________ na 

Rússia. 

9- Quando o Império Russo entrou na 1ª guerra Mundial, faltava tudo: comida, emprego, e 

principalmente a __________________________. 

10- O lema da Revolução Socialista foi __________________. 

11- Com a Revolução foi implantado o Partido único na URSS, o ___________________. 

12- O _____________________ era um sistema econômico de oposição ao capitalismo. 

13- Com o lema de ‘todo poder aos sovietes’, a Rússia foi o único país da história que teve (por 

um período) os __________________________ no poder. 

14- Com a revolução o Império Russo passou a se chamar ______________________. 

 

 
 

BOM TRABALHO! 


