
 

 

PLANO DE RECUPERAÇÃO PARALELA - 2022 

RECUPERAÇÃO – TRIMESTRE: 1°  

Curso:       Ensino Fundamental Anos Finais          Componente Curricular: História 

Série/Ano: 9 A / B 

Professor: Marcus Vinícius Assis da Costa 

Habilidades: (EF09HI01) (EF09HI02) (EF09HI03) (EF09HI04) (EF09HI05) (EF09HI06) 
(EF09HI07) (EF09HI08) (EF09HI09) 

Conteúdo Selecionado:  
1. A Proclamação da República e seus desdobramentos 
2. Primeira República: dominação e resistência 
3. A Era Vargas 

INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO:  

- Lista de Exercícios - 1,5 pontos 

- Avaliação - 8,5 pontos  

ORIENTAÇÕES DE ESTUDO:   

-  Estudar: 

• Anotações de caderno e slides oferecidos no Google Classe de Aula 
• Ler os seguintes capítulos do Livro (páginas 12 a 81): 
1. Unidade I, Capítulo 1 – A Proclamação da República e seus desdobramentos 
2. Unidade I, Capítulo 2 – Primeira República: dominação e resistência 
3. Unidade I, Capítulo 3 – A Era Vargas 
4. Exercícios das páginas: 22 a 26; 52 a 56; 73 a 76.  
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Questão 1 (1 ponto) 
A Revolta da Vacina (1904) mostrou claramente o aspecto defensivo, desorganizado, fragmentado da ação popular. Não 
se negava o Estado, não se reivindicava participação nas decisões políticas; defendiam-se valores e direitos 
considerados acima da intervenção do Estado. 
 

CARVALHO, J. M. Os bestializados: o Rio de Janeiro e a República que não foi. São Paulo: Cia. das Letras, 1987 
(adaptado). 

 
 
A mobilização analisada representou um alerta, na medida em que a ação popular questionava  
a) a alta de preços.     
b) a política clientelista.     
c) as reformas urbanas.     
d) o arbítrio governamental.     
e) as práticas eleitorais. 

Questão 2 (1 ponto) 
Rodrigo havia sido indicado pela oposição para fiscal duma das mesas eleitorais. Pôs o revólver na cintura, uma caixa de 
balas no bolso e encaminhou-se para seu posto. A chamada dos eleitores começou às sete da manhã. Plantados junto 
da porta, os capangas do Trindade ofereciam cédulas com o nome dos candidatos oficiais a todos os eleitores que 
entravam. Estes, em sua quase totalidade, tomavam docilmente dos papeluchos e depositavam-nos na urna, depois de 
assinar a autêntica. Os que se recusavam a isso tinham seus nomes acintosamente anotados.  
 

VERISSIMO. E. O tempo e o vento. São Paulo: Globo. 2003 (adaptado).  
 
 
Erico Veríssimo tematiza em obra ficcional o seguinte aspecto característico da vida política durante a Primeira 
República:   
a) Identificação forçada de homens analfabetos.    
b) Monitoramento legal dos pleitos legislativos.     
c) Repressão explícita ao exercício de direito.    
d) Propaganda direcionada à população do campo. 
e) Cerceamento policial dos operários sindicalizados.     

Questão 3 (1 ponto) 
Os seus líderes terminaram presos e assassinados. A “marujada” rebelde foi inteiramente expulsa da esquadra. Num 
sentido histórico, porém, eles foram vitoriosos. A “chibata” e outros castigos físicos infamantes nunca mais foram 
oficialmente utilizados; a partir de então, os marinheiros – agora respeitados – teriam suas condições de vida 
melhoradas significativamente. Sem dúvida fizeram avançar a História. 
 

MAESTRI, M. 1910: A revolta dos marinheiros – uma saga negra. São Paulo: Global, 1982. 
 
 
A eclosão desse conflito foi resultado da tensão acumulada na Marinha do Brasil pelo(a)  



 
a) engajamento de civis analfabetos após a emergência de guerras externas.    
b) insatisfação de militares positivistas após a consolidação da política dos governadores.    
c) rebaixamento de comandantes veteranos após a repressão a insurreições milenaristas.     
d) sublevação das classes populares do campo após a instituição do alistamento obrigatório.    
e) manutenção da mentalidade escravocrata da oficialidade após a queda do regime imperial. 

Questão 4 (1 ponto) 

Entre os mecanismos que sustentavam o regime político da Primeira República brasileira, pode-se citar  
a) a Constituição, que restringia aos chamados homens bons o acesso aos principais postos dos poderes 

executivo e legislativo.    
b) a política de compromissos, que vinculava os sindicatos de trabalhadores urbanos ao Ministério do 

Trabalho.    
c) a política do café com leite, que proibia as candidaturas eleitorais de representantes dos estados do Sul e 

Nordeste.    
d) a política dos governadores, que articulava a ação do governo federal aos interesses das oligarquias locais.    
e) a reforma política, que eliminou o voto censitário e instituiu o sufrágio universal nas eleições 
parlamentares.  

Questão 5 (2 pontos) 

Observe a gravura: 

 

 

A gravura faz ironia a um importante movimento cultural, ocorrido na capital paulista, inserido no contexto 
de comemoração do centenário da independência do Brasil. Os seus integrantes propunham, entre outras 
coisas, a superação do “antigo” pelo “novo”. 

A partir desse enunciado, faça o que se pede.  



 
a) Indique o movimento cultural e a natureza da atividade profissional de seus integrantes, apontando a 

principal reivindicação feita por eles.  

b) Caracterize o cenário econômico e político do país no contexto da Primeira República, período em que se 
realizou o movimento cultural retratado na charge.  

   

 

Questão 6 (1 ponto) 

O major Benjamin Constant foi um dos maiores incentivadores do republicanismo entre os militares 
brasileiros. Sob Forte influência do positivismo de Auguste Comte, defendia, entre outras coisas, que o 
sistema republicano aceleraria o progresso nacional, que por sua vez, depende da ordem. Por isso o lema, 
adotado posteriormente pelos republicanos e exibido na bandeira nacional: "Ordem e Progresso". Sobre o 
pensamento positivista e sua relação com a República, avalie as afirmações a seguir: 

I. Os positivistas brasileiros defendiam que o sistema republicano contribuiria para o progresso, 
que seria alcançado independentemente de outro fator qualquer. 

II. Os positivistas brasileiros defendiam que somente os militares poderiam salvar o país dos civis 
corruptos. 

III. Todos os positivistas  brasileiros, apesar de uma ou outra divergência, eram favoráveis à abolição 
da escravidão. 

IV. O melhor sistema político para os positivistas era o modelo democrático, cuja participação 
popular garantiria os interesses nacionais. 

Assinale a alternativa correta: 

a) I e II. 
b) II e III. 
c) III e IV. 
d) I e IV. 

 

 



 
Questão 7 (1 ponto) 
Em julho de 1917, convocou-se, em São Paulo, uma greve geral, com adesão de 45.000 trabalhadores, para pedir 
aumento salarial. A greve se estendeu ao Rio de Janeiro e levou o governo a reforçar o aparato repressivo e decretar 
estado de sítio em 1918. Nos anos de 1917-1919, o Chile registrou o recrudescimento da agitação sindical. Mobilizavam-
se com facilidade 100.000 trabalhadores, como durante as manifestações contra o custo dos alimentos em 1918 e 1919. 
A Argentina foi outro país que teve um movimento sindical poderoso. Entre 1917 e 1921, o movimento sindical 
conheceu seu apogeu. Apenas durante o ano de 1919, registraram-se 367 greves na capital Buenos Aires. 

 
(Adaptado de Olivier Dabène, América Latina no século XX. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2003, p. 64-65.) 

 
Considerando o texto acima e seus conhecimentos sobre o tema, assinale a alternativa correta.  
a) Os movimentos grevistas foram espontâneos e apartidários nos anos de 1910, rejeitando a infiltração ideológica das 

lideranças sindicais, de maioria marxista e comunista, pouco mobilizadoras no período.    
b) Os movimentos sindicais estavam em processo de fortalecimento, entre outras razões, pela intensa ruralização dos 

países latino-americanos na década de 1900.     
c) O processo de fortalecimento dos movimentos sindicais enfrentou um forte aparato repressivo, nos anos de 1920, 

marcado pela colaboração entre os Estados latino-americanos.    
d) Os movimentos sindicais latino-americanos apresentavam, em 1917, especificidades em relação aos da Europa 
quanto às pautas reivindicatórias dos trabalhadores. 

Questão 8 (1 ponto) 
O coronelismo era fruto de alteração na relação de forças entre os proprietários rurais e o governo, e significava o 
fortalecimento do poder do Estado antes que o predomínio do coronel. Nessa concepção, o coronelismo é, então, um 
sistema político nacional, com base em barganhas entre o governo e os coronéis. O coronel tem o controle dos cargos 
públicos, desde o delegado de polícia ate a professora primária. O coronel hipoteca seu apoio ao governo, sobretudo na 
forma de voto. 
 

CARVALHO, J. M. Pontos e bordados: escritos de história política. Belo Horizonte: Editora UFMG, 1998 (adaptado). 
 
 
No contexto da Primeira República no Brasil, as relações políticas descritas baseavam-se na  
a) coação das milícias locais.    
b) estagnação da dinâmica urbana.    
c) valorização do proselitismo partidário.    
d) disseminação de práticas clientelistas.    
e) centralização de decisões administrativas.    

Questão 9 (1 ponto) 
O coronelismo era fruto de alteração na relação de forças entre os proprietários rurais e o governo, e significava o 
fortalecimento do poder do Estado antes que o predomínio do coronel. Nessa concepção, o coronelismo é, então, um 
sistema político nacional, com base em barganhas entre o governo e os coronéis. O coronel tem o controle dos cargos 
públicos, desde o delegado de polícia ate a professora primária. O coronel hipoteca seu apoio ao governo, sobretudo na 
forma de voto. 
 

CARVALHO, J. M. Pontos e bordados: escritos de história política. Belo Horizonte: Editora UFMG, 1998 (adaptado). 
 
 
No contexto da Primeira República no Brasil, as relações políticas descritas baseavam-se na  
a) coação das milícias locais.    
b) estagnação da dinâmica urbana.    
c) valorização do proselitismo partidário.    
d) disseminação de práticas clientelistas.    
e) centralização de decisões administrativas.    



 
Questão 10 (1 ponto) 

A depressão que afetou a economia mundial entre 1929 e 1934 se anunciou, ainda em 1928, por uma queda 
generalizada nos preços agrícolas internacionais. Mas o fator mais marcante foi a crise financeira detonada 
pela quebra da Bolsa de Nova Iorque. 

Disponível em: http://cpdoc.fgv.br. Acesso em: 20 abr. 2015 (adaptado). 

 

Perante o cenário econômico descrito, o Estado brasileiro assume, a partir de 1930, uma política de incentivo 
à  

a) industrialização interna para substituir as importações.    

b) nacionalização de empresas estrangeiras atingidas pela crise.    

c) venda de terras a preços acessíveis para os pequenos produtores.    

d) entrada de imigrantes para trabalhar nas indústrias de base recém-criadas.    

e) abertura de linhas de financiamento especial para empresas do setor terciário. 

Questão 11 (1 ponto) 

 

Essa imagem foi impressa em cartilha escolar durante a vigência do Estado Novo com o intuito de  
a) destacar a sabedoria inata do líder governamental.     
b) atender a necessidade familiar de obediência infantil.     
c) promover o desenvolvimento consistente das atitudes solidárias.     
d) conquistar a aprovação política por meio do apelo carismático.     
e) estimular o interesse acadêmico por meio de exercícios intelectuais.     



 
Questão 12 (1 ponto) 

“Todas as condições para um golpe de Estado estavam dadas. Faltava somente uma razão mais imediata 
para que o fato se consumasse. A justificativa para o golpe deu-se em setembro de 1937, quando foi 
denunciado um plano de ação comunista para a tomada do poder. Esse plano[...] fora forjado pelo capitão 
Olímpio Mourão Filho, militante integralista ligado aos generais de Getúlio.” 

PEDRO, Antonio; LIMA, Lizânias de Souza. História Sempre Presente, 1. ed., v. 3, São Paulo: FTD, 2010, p. 150. 

Sobre esse plano falso que motivou um golpe de Estado, é correto afirmar que  
a) foi chamado de plano Cohen e demonstrou a utilização política das forças armadas brasileiras, além de ter 

justificado a criação do Estado Novo.    
b) foi a única vez, na História da República brasileira, que o temor da presença dos comunistas no poder foi 

utilizado para justificar um golpe de Estado.    
c) teve seu intento fracassado, pois os comunistas tomaram o poder e implantaram uma política de divisão 

social dos meios de produção de riqueza.    
d) ocorreu durante a revolução que levou Getúlio Vargas ao poder, aproveitando o apoio dos militares e a 

crise econômica que enfraqueceu a elite cafeicultora.    

Questão 13 (2 pontos) 

Leia o trecho abaixo, retirado do livro de Boris Fausto, sobre as transformações ocorridas na 
sociedade brasileira a partir da década de 1930: 
 
“[...] a partir de 1930, ocorreu uma troca de elite do poder sem grandes rupturas. Caíram os quadros 
oligárquicos tradicionais, os ‘carcomidos da política’, como se dizia na época. [...] Um novo tipo de 
Estado nasceu após 1930, distinguindo-se do Estado oligárquico não apenas pela centralização e pelo 
maior grau de autonomia como também por outros elementos”.  
(FAUSTO, Boris. História do Brasil. 10. ed. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2002, 

p. 327.)  
 
A partir dos conhecimentos sobre o primeiro período getulista (1930-1945):  
 
a) Cite três medidas da nova legislação trabalhista implantada durante o getulismo. 

b) Cite três características presentes no processo de instauração do Estado Novo (1937-1945). 

 

 


