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Habilidades:
Descrever as principais

características do regime

republicano implantado no

Brasil em 1889, analisando

permanências e rupturas.

Compreender a importância do

setor cafeeiro para a economia

do país durante a Primeira

República.
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1- Sobre a Semana de Arte Moderna, ocorrida em São Paulo em 1922, é CORRETO

afirmar:

a) Foi um movimento que criticava a influência estrangeira na cultura brasileira,

rejeitando o “colonialismo mental”, defendendo a cultura nacional.

b) O movimento foi exclusividade dos poetas homens, excluindo o talento das

escritoras mulheres consideradas muito radicais, uma vez que defendiam o fim do

conservadorismo.

c) O movimento ocorreu por ocasião do centenário da independência do Brasil, com o

objetivo de reforçar o espírito conservador do país e valorizar a cultura estrangeira

moderna e suas inovações.

d) O movimento atingiu todo o Brasil e todas as classes sociais, se mostrando

extremamente democrático, rompendo com a desigualdade de classes.

e) Foi um movimento conservador que redescobriu a identidade brasileira como não

miscigenada, de tradição rural-agrária, recusando o desenvolvimento cosmopolita.



2- Assinale a alternativa correta sobre o processo de industrialização no Brasil.

a) A industrialização do Brasil ocorreu imediatamente após o final da Guerra do Paraguai, pois uma das 

restrições impostas ao Paraguai derrotado era o pagamento da dívida de guerra e a transferência de 

seu pátio industrial para Uruguai, Argentina e Brasil, vitoriosos no conflito platino do século XIX.   

b) Apesar de pouco explorado pela historiografia brasileira, o processo de industrialização do Brasil 

ocorreu ainda durante o período colonial no momento em que os holandeses administravam a lavoura 

açucareira e, consequentemente, transferiram para o Nordeste os insumos para o processamento da 

cana em açúcar e álcool para posteriormente serem comercializados na Europa.   

c) A borracha foi o principal elemento que impulsionou a industrialização no Brasil, já que a exploração 

do látex na Amazônia e sua exportação para a indústria automotiva norte-americana fizeram surgir a 

Zona Franca de Manaus, com destaque na produção industrial ainda no início do século XX.   

d) Os primeiros investimentos consideráveis no processo de industrialização do Brasil ocorreram por 

conta dos lucros obtidos por meio da lavoura cafeeira, já que a elite cafeicultora nacional promoveu a 

reaplicação dos recursos obtidos no próprio país.   

e) Foram à mineração e a exploração de ouro e de diamante que chamaram a atenção da Inglaterra e 

promoveram o investimento estrangeiro da indústria de bens duráveis no Brasil, ainda no final do século 

XVIII, mas que pela escassez do ouro (chamado ouro de aluvião) teve duração efêmera e pausou este 

processo, sendo ele retomado somente no século XX. 
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3- O que foi a semana de Arte Moderna de 1922, o que ela significou para o 

Brasil?

Bons estudos!


