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Prefeitura da Cidade de São João de Meriti 

Secretaria Municipal de Educação 

Subsecretaria de Educação 
 

 

 

 

Palavra do Secretário de Educação! 
 

Olá, Sr(a)s Pais e/ou Responsáveis! 
 

A prefeitura da Cidade de São João de Meriti, por meio da Secretaria Municipal de 

Educação, disponibiliza o material para o acompanhamento da aprendizagem à distância, que 

será realizado em parceria entre o município e a família, como aponta nossa Constituiçao 

Federal de 1988, artigo 205: “A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 

promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento 

da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho". 

Precisamos também entender o desafio de construir em tão pouco tempo a educação  à 

distância. Já utilizamos no nosso dia a dia a comunicação virtual, por meio de tecnologias 

diversificadas, e pretendemos usar esse mesmo material para levar a informação necessária 

para auxiliar à aprendizagem dos nossos alunos. Para que essa ação dê certo, contamos com 

sua colaboração e parceria. Ainda estamos em construção desse processo, sua observação 

(críticas e sugestões) nos farão melhorar. Porém, seu empenho em organizar esse tempo para a 

realização das atividades apresentadas é o que garantirá o   sucesso para cada um de nossos 

alunos! 

O material poderá ser usadoonline ou baixado e impresso para ser respondido. 

Seguindo o passo a passo, conseguiremos realizar as atividades! 

Conversem com seus amigos de sala de aula pelo whatApp sobre como combater o 

coronavírus, tirando as dúvidas daqueles que por ventura ainda não souberem se prevenir. 

Pesquisem em sites oficiais para que não haja dúvida quanto à prevenção, evitando 

assim as fakenews que trazem somente o Pânico e transtornos à sociedade. É recomendado 

também que nos seus status sejam colocados avisos de forma de prevenção da doença para 

que os familiares e amigos sejam constantemente lembrados quanto ao controle do vírus. 

Devemos lembrar que vocês jovens são também responsáveis pela sociedade e que cada 

um deve fazer a sua parte no que cabe esclarecer as pessoas ao redor. 

 

Vocês podem falar conosco pelos contatos da sua escola! 

 

Juntos somos mais fortes e conseguiremos enfrentar esse tempo até retornamos à sala de 

aula! 

 
 
 

Bruno Correia 
Secretário Municipal de Educação 

 

Dr. João Ferreira Neto 
Prefeito  
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Leia as questões atentamente e marque um X na resposta certa: 

 

A crise do império brasileiro: Os problemas no Império estavam em várias instâncias quedavam 

base ao trono de D. Pedro II. A demora na abolição da escravidão e os sucessivos gastos com a 

guerra do Paraguai, arruinaram a imagem do império, além disso sabia-se da fragilidade da saúde de 

D. Pedro II e o fato da Princesa Isabel,sua sucessora direta, ser casada com um 

francês,atormentavam as lideranças políticas do Brasil. 
(VICENTINO, Cláudio. “Olhares da História: Brasil e mundo” / Cláudio Vicentino,  

Bruno Vicentino; colaboração de Saverio Lavorato Junior. 1ªed. – São Paulo: Scipione, 2017.) 

 

1) Em relação a crise do império brasileiro e a Proclamação da República, podemos afirmarque dois 

fatores foram decisivos para a quedado imperador D. Pedro II, foram eles: 

 

A) A demora na abolição da escravatura e pressão por parte do povo. 

B) A demora na abolição da escravatura e aproximação com Portugal. 

C) A demora na abolição da escravatura e o desgaste com a Guerra do Paraguai. 

 

 

2) Outros setores também se manifestavam, o grupo liderado pelo jornalista Quintino Bocaiuva, 

pregava que a República deveria ser instalada sem agitações sociais que ameaças sem a ordem 

estabelecida. Outros como o advogado Silva Jardim, criticavam as propostas republicanas 

conservadoras e defendiam uma mobilização popular para derrubar a monarquia. 
(VICENTINO, Cláudio. “Olhares da História: Brasil e mundo” / Cláudio Vicentino,  

Bruno Vicentino; colaboração de Saverio Lavorato Junior. 1ªed. – São Paulo: Scipione, 2017.) 

 

Em relação a implantação da República no Brasil, o advogado Silva Jardim foi uma liderança que 

criticava as propostas republicanas conservadoras e defendia: 
(CARVALHO, José Murilo de. A Formação das Almas.  

O imaginário da República no Brasil. Paulo: Companhia dasLetras, 2013.) 

 

A) Uma mobilização popular para derrubar a monarquia. 

B) Uma mobilização liderada pelo exército. 

C) Uma mobilização liderada pelos coronéis. 

 

 

3) A República da Espada: O papel desempenhado pelo exército na proclamação da república 

assegurou aos militares a chefia donovo governo, por isso essa fase é denominada “República da 

Espada”. Em 1891, foi promulgada a primeira Constituição da república brasileira, baseada na 

constituição estadunidense. 
(CARVALHO, José Murilo de. A Formação das Almas.  

O imaginário da República no Brasil. Paulo: Companhia dasLetras, 2013.) 

ESCOLA: ___________________________________________________________________ 

PROFESSOR(A) ______________________________________________________________ 

ALUNO(A): _________________________________________________________________ 

TURNO _________________________ TURMA: ______________________ Nº:  _________ 



Em 1891, foi promulgada a primeira Constituição da República do Brasil, que tinha como 

característica ser: 

 

A) Moldada ao socialismo. 

B) Baseada na constituição estadunidense. 

C) Moldada no capitalismo 

 

 

Leia: 

A República Oligárquica: Em 1894 ocorreu aprimeira eleição direta para presidente darepública no 

Brasil, sendo eleito Prudente deMorais que era membro da elite cafeicultora,mas o suporte político 

necessário para estabilizaro regime foi constituído no governo de seusucessor, o também paulista 

Campos Salles.Durante sua gestão, consolidaram-se osmecanismos de poder que constituíramas 

basesda República Oligárquica: o fortalecimento doCoronelismo e a criação da Política 

dosGovernadores que era um mecanismo para evitarchoques entre os governadores estaduais e 

ogoverno federal. Por sua vez o coronelismo foium mecanismo de controle dos votos que erauma 

prática muito comum, também chamado devoto do cabresto.A hegemonia de paulistas e dos 

mineiros napresidência da república ficou conhecida comopolítica do café com leite que norteou 

adinâmica sucessória na presidência da república,elegendo-se alternadamente paulistas 

(grandesprodutores de café) e mineiros (grandesprodutores de leite). 
(CARVALHO, José Murilo de. A Formação das Almas.  

O imaginário da República no Brasil. Paulo: Companhia dasLetras, 2013.) 

 

 

4) O coronelismo foi um mecanismo de controledos votos que era uma prática muito 

comum,também chamado de: 

 

A) Voto universal.  B) Voto do cabresto.  C) Voto feminino. 

 

 

ANALISE AS CHARGES E RESPONDA: 

 

5) A charge ao lado refere-se a Política do Café–com-

leite, que pode ser definida como: 

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________.  

 
Fonte: http://historiacentrounificado.blogspot.com 

/2011/06/acerca-da-politica-do-cafe-com-leite-na.htm 

 

 



6) A ao lado refere-se ao voto do cabresto,faça 

uma análise, tendo em vista ascampanhas eleitorais 

da atualidade,descrevendo as semelhanças, 

diferenças econsiderando o tempo histórico que 

asseparam: 

 

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

________________________________________. 

Fonte: Revista Careta, 19/02/1924. 

 

 

6) Quais foram as mudanças ocorridas no país quando passou de Monarquia para República? 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

 

O Manifesto Republicano 

A República no Brasil começou a dar seus primeiros passos em 1870, com a publicação do 

“Manifesto Republicano” no jornal A República. Com 58 assinaturas de jornalistas, advogados, 

médicos, negociantes e fazendeiros o documento anunciava: “Somos da América e queremos ser 

americanos”. Ser americano, naquele momento, significava ser republicano. Afinal, o Brasil era o 

único país do continente que ainda adotava a monarquia como regime de governo. O Manifesto 

defendia a implantação de uma república federativa (autonomia para as Províncias administrarem 

seus próprios negócios) e criticava o poder pessoal do imperador. A partir dessas ideias surgiram os 

jornais, os clubes e os partidos republicanos. Em 1873, foi fundado o Partido Republicano Paulista 

(PRP), na cidade de Itu, que difundiu a ideia de que a República era sinônimo de progresso. Na 

verdade, os cafeicultores paulistas que compunham o partido não aceitavam a falta de participação 

na vida política do país. O PRP passou a contar também com o apoio de parte da classe média, dos 

operários, do Exército e da Igreja Católica. Desta forma, nota-se que entre os principais grupos do 

movimento republicano brasileiro, estavam envolvidos : as camadas urbanas, os fazendeiros 

paulistas (PRP) e o exército (Positivistas). Em 1873, reuniu-se em itu, na província de São Paulo, a 

primeira Convenção republicana. Os republicanos de São Paulo começavam os trabalhos que 

orientariam a ação do Partido Republicano. Os republicanos brasileiros dividiam-se em duas 

tendências: Tendência evolucionista: representada por Quintino Bocaiúva, acreditava que a 

transição da Monarquia para a República deveria ser feita pacificamente. Tendência revolucionária: 

representada por Silva Jardim e Lopes Trovão. Pretendia instalar a República através da ação 

armada do povo. Essa tendência era minoritária no Parlamento Republicano. Responda as questões 

abaixo, tendo como base os textos: A Primeira República e o Manifesto Republicano estudados em 

sala de aula. “Art 1º - A Nação brasileira adota como forma de Governo, sob o regime 

representativo, a República Federativa, proclamada a 15 de novembro de 1889, e constitui-se, por 

união perpétua e indissolúvel das suas antigas Províncias, em Estados Unidos do Brasil.” 



 Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, 24 de fevereiro de 1891.  

7) Explique o significado do termo República Federativa. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

8) As novas condições socioeconômicas em curso na segunda metade do século XIX favoreceram a 

difusão dos ideais republicanos no Brasil, sobretudo a partir de 1870, que, juntamente com outros 

acontecimentos, levariam à queda da monarquia. Com relação ao movimento republicano e a queda 

da monarquia, faça o que se pede:  

 

a) Identifique os principais grupos do movimento republicano brasileiro. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

b) Cite duas ideias defendidas pelo Manifesto Republicano de 1870. 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

c) Comente como se processou o golpe de 15 de novembro de 1889. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

 

9) Cite os limites ao exercício da cidadania que conste na legislação eleitoral dos primórdios da 

república, estabelecidos na Constituição de 1891. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

 

10)  Explique com suas palavras os motivos para a saída do marechal Deodoro da Fonseca da 

presidência da República. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 



 

 

Primeira República- oligarquias no poder 
Durante o Império, o governo central impunha seu poder às 

províncias, nomeando quem iria governá-las. Com o 

estabelecimento da República, porém, a situação mudou: as 

famílias mais poderosas de cada estado, isto é as oligarquias 

estaduais, passaram a ter um enorme poder político. (BOULOS, 

2015, p.63).  

Reflita sobre o texto e responda as perguntas abaixo:  

 

11) O tema trata de qual assunto? 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

 

12) Informe os dois momentos históricos abordados no texto.  

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

 

Com base no que você estudou em sala de aula sobre o coronelismo, responda as perguntas 13 

e 14: 

Para conseguirem o poder, os políticos saídos das famílias mais poderosas de cada estado forçavam 

os eleitores a votarem nos candidatos por eles indicados.  

 

13) Como era chamada a ação do voto controlado e comprado? 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

 

14) Dê dois exemplos de “ trocas de favores” no voto de cabresto. 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

15) Entende-se como a Primeira República o período político compreendido entre 1889-1930. Em 

sua opinião, a retribuição de “favor” abrange o poder político nos dias atuais? Justifique.  

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

 

14) Para garantir os direitos dos povos, após muitas lutas, reivindicações e discussões, foram 

elaborados documentos importantes. Qual é o nome da declaração composta por 30 artigos? 



________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ . 

 

 

Café com político 
 

Análises recentes das sucessões presidenciais na Primeira República mostram que a famosa a liança 

entre Minas Gerais e São Paulo, chamada de política do café com leite, não controlou de forma 

exclusiva o regime republicano. Havia outros quatros estados, pelo menos, com acentuada 

importância no cenário político: Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Bahia e Pernambuco. 
(VISCARDI, 2005, p.45).  

 

15) Comente sobre o domínio da política do café com leite na primeira República.  

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ . 

16) A historiadora Claúdia Viscardi está argumentando sobre qual assunto?  

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ . 

 

 

Imigrantes europeus e asiáticos no Brasil 

 

Na primeira República, a industrialização e a 

urbanização estão estreitamente associadas à imigração. 

[...] Por serem de cor branca e católicos, italianos, 

portugueses e espanhóis foram os imigrantes preferidos 

das autoridades e dos fazendeiros brasileiros. A elite 

brasileira acreditava na superioridade do europeu sobre 

os demais povos. Em 1911, o médico João Batista de 

Lacerda, representante brasileiro no Congresso Mundial 

das Raças, em Londres, afirmou que, em 100 anos, o 

negro e o indígena desapareceriam graças à 

miscigenação, e, com isso, ocorreria o branqueamento da 

população brasileira  
(BOULOS, 2015, p.72).  

 

Com base no texto responda as perguntas a seguir.  

17) Quais as origens dos imigrantes europeus preferidas das autoridades e dos pelos fazendeiros 

brasileiros?  

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ . 

  

18) Qual a sua opinião sobre o que foi afirmado pelo médico João Batista de Lacerda em 1911 no 

Congresso Mundial das Raças em Londres?  



________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ . 

 

 

19) UERJ-2013 

A Primeira Guerra Mundial (1914-1918) provocou transformações nas 

vidas de crianças e jovens europeus. Uma dessas transformações é 

apresentada no filme “A fita branca” e está associada ao que o diretor 

denominou de “raízes do mal”. 

Nas décadas de 1920 e 1930, os efeitos dessas raízes do mal se 

manifestaram no seguinte processo histórico: 

 

 

A)expansão do comunismo 

B) difusão do etnocentrismo 

C) ascensão do totalitarismo 

D) renascimento do liberalismo 

 

 

20) UERJ-2012 

 

As ideias contidas no projeto político do nazismo buscavam solucionar os problemas enfrentados 

pela Alemanha após o fim da Primeira Guerra Mundial. 

Uma dessas ideias, abordada no texto, está associada ao conceito de: 

 

A) xenofobia  B) espaço vital C) purificação racial  D) revanchismo militar 

 

 

21) UERJ-2014 

“O patriotismo é o amor pelos seus; o nacionalismo é o ódio pelos outros.” 
(Romain Gary (1914-1980) Citado por Henri Deleersnijder.O Globo, 28/07/2014). 

A frase do escritor francês Romain Gary ajuda a compreender como reivindicações de autonomia de 

povos e sociedades variadas acabam por ocasionar disputas territoriais e políticas. Um exemplo 

dessa situação é a eclosão da Primeira Guerra Mundial (1914-1918), para a qual contribuiu o 

seguinte fator: 

 

A) difusão do domínio soviético  B) expansão do ideal pangermânico 

C) agravamento das crises balcânicas D) crescimento das ações antissemitas 

 



 

22) ENEM-2009 (adapt.) A primeira metade do século XX foi marcada por conflitos e processos 

que a inscreveram como um dos mais violentos períodos da história humana.  

Entre os principais fatores que estiveram na origem dos conflitos ocorridos durante a primeira 

metade do século XX estão: 

 

A) a crise do colonialismo, a ascensão do nacionalismo e do totalitarismo. 

B) o enfraquecimento do império britânico, a Grande Depressão e a corrida nuclear.  

C) o declínio britânico, o fracasso da Liga das Nações e a Revolução Cubana.  

D) a Revolução Bolchevique, o imperialismo e a unificação da Alemanha.  

 

 

23) ENEM-2006 

Artigos do Tratado de Versalhes (séc. XX):  

“Art. 45 - Alemanha cede à França a propriedade absoluta [...], com direito total de exploração, 

das minas de carvão situadas na bacia do rio Sarre.  

Art. 119 - A Alemanha renuncia, em favor das potências aliadas, a todos os direitos sobre as 

colônias ultramarinas.  

Art. 171 - Estão proibidas na Alemanha a fabricação e a importação de carros blindados, 

tanques, ou qualquer outro instrumento que sirva a objetivos de guerra.  

Art. 232 - A Alemanha se compromete a reparar todos os danos causados à população civil das 

potências aliadas e a seus bens".  
 

De acordo com o texto e com seus conhecimentos, é correto afirmar que o Tratado de 

Versalhes:  

A) Extinguiu a Liga das Nações, propondo a criação da Organização das Nações Unidas (ONU), em 

1945, com o objetivo de preservar a paz mundial.  

B) Estimulou a competição econômica e colonial entre os países europeus, culminando na 1ª Guerra 

Mundial.  

C) Permitiu que as potências aliadas dividissem a Alemanha no fim da 2ª Guerra Mundial, em 

quatro zonas de ocupação: francesa, britânica, americana e soviética.  

D) Impôs duras sanções à Alemanha, no fim da 1ª Guerra Mundial, fazendo ressurgir o 

nacionalismo e reorganizando as forças políticas do país.  

Qual foi o movimento que veio para trazer luz e conhecimento a um era de obscurantismo e 

ignorância? 

 

 

Leia:  

“Em 15 de Novembro de 1889 o regime republicano foi instalado oficialmente no Brasil. A partir 

desse momento, o Brasil deixou de ser um país monárquico (governado por um rei ou imperador, e 

no qual apenas os membros de uma mesma família podem ocupar o trono) e passou a ser um país 

republicano, em que os governantes são eleitos pelo voto.” 
(Coleção Frase Didática, Pereira, Pedro Sérgio e Moraes, Robson Alexandre – Editora Frase) 

 

Resolva as questões abaixo com base nas explicações e anotações feitas durante as aulas. 

 

24) Marque (  V  ) para verdadeiro e (  F  ) para falso: 

( ) Em 15 de novembro de 1887, foi promovido o governo provisório da República. 

( ) O governo provisório  instituiu o federalismo para se unir aos países europeus, com o 

objetivo de implantar a Revolução Industrial no Brasil. 



( ) Os grupos locais que promoveram a república foram: os militares, os cafeicultores e os 

religiosos. 

( ) Marechal Deodoro foi o líder do governo provisório. 

 

25) Correlacione: 

 

(  1  ) Poder Executivo  (  2  ) Poder Judiciário  (  3  ) Poder Legislativo 

 

( ) O seu órgão máximo era o Supremo Tribunal Federal. 

( ) Congresso nacional, formado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. 

( ) É exercido pelo presidente da República e pelos ministros  de  Estado. 

 

 

26) Responda: 

 

A)Eram trocas de favores. Os coronéis exigiam que os eleitores votassem nos seus candidatos. 

Como chamava-se  essa manobra?___________________________________________________ . 

 

B) Quais estados formavam a República do  Café com Leite? 

_______________________________________________________________________________ . 

 

C) Como  chamava-se  o movimento  formado por chefes locais que interferiam violentamente nas 

eleições? _______________________________________________________________________ . 

 

 

 

27) Foi uma importante medida tomada pelo governo provisório.  Foi uma reforma financeira, com 

o objetivo de estimular o crescimento econômico.  Como foi chamada essa medida do governo? 

 

(      ) Coronelismo.            (      ) Encilhamento.            (      ) Federalismo. 

 

 

28) Quem possuía direito ao voto na Constituição de 1891? 

( ) Mulheres. 

( ) Homens maiores de 21 anos. 

( ) Soldados. 

( ) Religiosos. 

 

 

29) Em que continente concentraram-se os principais conflitos da Primeira Guerra Mundial? 

 

_______________________________________________________________________________ . 

 

 

30) O herdeiro do império austro-húngaro foi assassinado por um estudante sérvio-bósnio membro 

da jovem Bósnia, o que acabou por culminar na primeira guerra mundial. Qual era o nome do 

herdeiro do império austro-húngaro? 

 

_______________________________________________________________________________ . 

 


