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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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As Revoltas da Primeira República 

Na história do Brasil, o termo messianismo é usado para se referir às revoltas populares em 

que milhares de sertanejos formaram comunidades comandadas por um líder revestido de aspectos 

religiosos. Eles acreditavam que seu líder tinha dons especiais, como o de fazer milagres e curas, 

além de prescrever condutas corretas e até mesmo prever acontecimentos futuros. 

Os principais movimentos messiânicos brasileiros surgiram em áreas rurais pobres e tinham 

como características a religiosidade popular e o sentimento de revolta. Na Primeira República, os 

dois movimentos messiânicos mais conhecidos ocorreram em Canudos (na Bahia) e 

no Contestado (área entre Santa Catarina e Paraná). 

A Guerra de Canudos (1893-1897) – o líder desta revolta, Antônio Mendes Maciel (o 

Conselheiro) peregrinou o interior de Pernambuco, Bahia e Sergipe pregando, ajudando as pessoas 

e conseguindo seguidores, o que ameaçava a Igreja Católica. Em 1893 fundou Canudos, um 

povoado numa fazenda da Bahia que chegou há 10.000 moradores que seguiam suas próprias leis 

sem obedecer à igreja nem aos coronéis.  

Não compreendendo certas mudanças surgidas com a republica, Antônio Conselheiro declarava-se , 

por exemplo , contra o casamento civil e por isso foi identificado como um fanático religioso e 

monarquista. Três expedições com metralhadoras e canhões não conseguiram vencer a comunidade, 

somente a quarta com 14.000 soldados teve sucesso. Para garantir a vitória prenderam poucos, 

mataram muitos, degolaram outros e destruíram tudo. 

A Guerra do Contestado (1912 – 1916) - Além de canudos, outro grande movimento 

messiânico ocorreu na fronteira entre o Paraná e Santa Catarina . Nessa região era muito grande o 

número de sertanejos sem – terra e famintos que viviam sob dura exploração dos fazendeiros e duas 

empresas norte-americanas que ali atuavam. 

Os sertanejos do Contestados se organizaram e eram liderados por José Maria, que  reuniu mais de 

20 mil sertanejos e fundaram alguns povoados chamados “Vilas Santas” . Como em Canudos , os 

sertanejos do Contestados foram violentamente perseguidos e expulsos das terras que ocupavam . 

Em novembro de 1912 , o monge José Maria Foi morto e seus seguidores tentaram resistir e foram 

arrasados por tropas de 7 mil homens armados. 

Revolta da Vacina (1904) – A Revolta da Vacina resultou do descontentamento popular 

contra as medidas que vinham sendo tomadas no mandato do presidente Rodrigues Alves (1901-

1906) para transformar a cidade do Rio de Janeiro na “capital do progresso”, entre elas: demolição 

dos cortiços e casebres dos bairros centrais, ampliação da rede de águas e esgotos, remodelação do 

porto e obras de saneamento e erradicação de epidemias, como a varíola. Quando o médico 

sanitarista Oswaldo Cruz, diretor de Saúde Pública, convenceu o presidente a decretar a lei de 

ESCOLA: ___________________________________________________________________ 

PROFESSOR(A) ______________________________________________________________ 

ALUNO(A): _________________________________________________________________ 

TURNO _________________________ TURMA: ______________________ Nº:  _________ 



vacinação obrigatória, parte da população se revoltou, por falta de esclarecimento sobe a 

importância da vacina, somada a seu descontentamento com o governo. O governo usou tropas do 

corpo de bombeiros e da cavalaria para dominar os revoltosos. Cerca de 30 pessoas foram mortas e 

mais de 100 foram feridas. Centenas de participantes dos conflitos foram presos e deportados para o 

Acre. 

Revolta da Chibata (22/11/1910) – A revolta teve início em 22 de novembro de 1910, 

quando cerca de 2 mil membros da marinha brasileira, liderados pelos marinheiro João Cândido, 

tomaram o comando do encouraçado Minas Gerais e, logo em seguida, dos navios São Paulo, Bahia 

e Deodoro. Apontaram os canhões para a cidade do Rio de Janeiro e enviaram um comunicado ao 

presidente da República, explicando as razões da revolta. 

Os marinheiros queriam mudanças no código de disciplina da marinha, que punia as faltas graves 

com 25 chibatadas; além disso, reclamavam da má alimentação e dos soldos (salários) miseráveis. 

O governo respondeu que atenderia as exigências feitas, e os marinheiros entregaram os navios aos 

comandantes. Com os marinheiros desarmados, o governo voltou atrás em seus compromissos e 

puniu os líderes da revolta. No dia 9 de dezembro, outra rebelião foi organizada, mas, desta vez, o 

governo estava preparado e conteve os revoltosos. João Cândido, depois de ter sido preso na ilha 

das Cobras (Rio de Janeiro), foi julgado e absolvido em 1912. Passou para a história como o 

Almirante Negro, que acabou com o castigo da chibata na marinha brasileira. 

Cangaço (1900 – 1940) -  Aconteceu no sertão nordestino com a formação de grupos 

armados e violentos que eram sustentados por um político para protegê-lo. Mais tarde esses bandos 

começaram a trabalhar para si próprios atacando povoados e fazendas para roubar. Geralmente eram 

combatidos pelas volantes. Os lideres cangaceiros mais famosos foram Virgulino (Lampião) e 

Corisco. 

O movimento operário - No início do século XX, as fábricas eram insalubres, pouco 

iluminadas e sem ventilação adequada, os operários trabalhavam quase 16 horas por dia, os salários 

eram baixos, não haviam leis trabalhistas, e nem aposentadoria. Em 1920, 51% dos operários eram 

estrangeiros, embora houvesse divergências entre brasileiros e estrangeiros, estes se uniram para 

formar um movimento combativo e atuante. 

As doutrinas de maior penetração eram o Socialismo e o Anarquismo, os socialistas fundaram 

diversos partidos políticos, eles exigiam sobretudo, reformas e desejavam conquistá-las por via 

democrática, já os anarquistas, contrários ao Estado, defendiam a conquista do poder por meio da 

greve geral. 

Eles exigiam várias mudanças como: redução das jornadas de trabalhos, abolição do trabalho 

noturno para mulheres e crianças, pagamento pontual e diminuição de aluguéis. 

Como o protesto era realizado por comunistas, o governo acabou rotulando-os de serem orientados 

por Moscou, capital da URSS. e o governo os reprimia duramente, visando acabar com as 

manifestações o governo decretou o dia 1º de maio, como feriado nacional. 

 

1) Proclamada a República inicia-se um novo período na História política do Brasil: “A República 

Velha ou Primeira República”. A respeito dos primórdios da República é correto afirmar.  

A fase e o primeiro presidente da República foram respectivamente: 

 

A) República da Espada e Deodoro da Fonseca B) República da Espada e Floriano Peixoto 

C) República Oligárquica e Prudente de Morais D) República da Espada e Campos Sales. 



 

 

 

 

 

 

Lampião e seus companheiros, em 1936. Da esquerda para a direita: Vila Nova, cangaceiro desconhecido, Luís 

Pedro, Amoroso, Lampião, Cacheado, Maria Bonita, Juriti, cangaceiro desconhecido e Quinta-Feira. Fotografia 

de Benjamin Abrahão. 

 

2) A fotografia retrata uma forma de expressão das tensões sociais no campo, especialmente no 

sertão nordestino, o Cangaço. Explique esse fenômeno social. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

 

Observe a imagem que retrata a Revolta da Vacina  e responda as questões 3 e 4. 

 

 

    

  

 

 

 

3) Quando e onde ocorreu a Revolta? 

_______________________________________________________________________________ . 

 

4)  Contra o que a população envolvida na Revolta da Vacina se manifestava? Explique o contexto. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ . 



Leia o texto, analise a tabela e marque um X na resposta certa:  

A gripe espanhola foi uma PANDEMIA que aconteceu entre 1918 e 1919, atingindo todos 

os continentes e deixando um saldo de, no mínimo, 50 milhões de mortos. Não se sabe o local de 

ORIGEM dela, mas sabe-se que ela se iniciou de uma MUTAÇÃO do vírus INFLUENZA. Os 

primeiros casos foram registrados nos EUA. A gripe espanhola espalhou-se pelo mundo, 

principalmente, por conta da movimentação de tropas no período da Primeira Guerra Mundial.  

Aqui no Brasil, ela chegou em setembro de 1918, espalhando-se por todas as regiões do país 

e causando a morte de 35 mil brasileiros.  

O termo “espanhola” não faz referência à suposta origem da DOENÇA, mas sim ao fato 

de que a imprensa espanhola ficou conhecida por divulgar as notícias da GRIPE pelo MUNDO. A 

explicação para isso tem relação direta com a Primeira GUERRA Mundial, pois como a ESPANHA 

não participava da guerra sua IMPRENSA tinha LIBERDADE para noticiar o assunto. 

 

TOTAL DE MORTOS 

1914 - 1918 Primeira 

Guerra 

Mundial 

8,5 milhões 

1918 Gripe 

espanhola 

50 milhões 

1933 - 1945 Holocausto  11 milhões 

1939 - 1945 Segunda 

Guerra 

Mundial 

60 milhões 

 
https://brasil.elpais.com/sociedade/2020-03-16/em-1918-gripe-espanhola-espalhou-morte-e-panico-e-gerou-a-

semente-do-sus.html 
 

5) Que país que registrou os primeiros casos da gripe espanhola em 1918: 
 

A) EUA B) Brasil C) Espanha  D) Rússia 

 

6) Qual o fato histórico que contribuiu para a gripe espanhola se espalhar através da movimentação 

de pessoas: 
 

A) Revolução Francesa  B) Primeira Guerra Mundial 

C) Independência dos EUA  D) A Revolução Russa 

 

7) De acordo com a tabela, os dois acontecimentos que causam maior número de mortos na história, 

são: 
 

A) Gripe espanhola e Holocausto  B) Holocausto e Primeira Guerra Mundial 

C) Gripe espanhola e Segunda Guerra Mundial  D) A Primeira e a Segunda Guerras 

 

 

https://brasil.elpais.com/sociedade/2020-03-16/em-1918-gripe-espanhola-espalhou-morte-e-panico-e-gerou-a-semente-do-sus.html
https://brasil.elpais.com/sociedade/2020-03-16/em-1918-gripe-espanhola-espalhou-morte-e-panico-e-gerou-a-semente-do-sus.html


8) Segundo o texto, a gripe espanhola foi uma pandemia que aconteceu no século XX, causada: 
 

 A) Pela mutação do vírus Influenza  B) Pelo Coronavírus 

C) Pelo Aedes Aegypti   D) Nenhuma das opções 

 

9) 

Tendo em vista o momento atual da Pandemia do novo 

Coronavírus (COVID-19) no Brasil. Qual a sua opinião 

sobre a obrigatoriedade no uso de máscaras de 

proteção? 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

 

10) Entre as principais características da segunda revolução Industrial estão as novas fontes de 

energia que são: 

A) carvão e petróleo  B) energia atômica e eletricidade 

C) gasolina e carvão  D) petróleo e eletricidade 

 

11) A etapa do capitalismo na qual o capital industrial se fundiu ao capital bancário é chamada de: 

 

A) Capitalismo manufatureiro  B) Mercantilismo; 

C) Capitalismo monopolista   D) Capitalismo Comercial. 

 

12) As teorias de superioridade racial nasceram no século XIX porque: 

A) Havia necessidade de justificar o colonialismo europeu; 

B) As descobertas técnico-científicas comprovam que o europeu era superior aos demais povos; 

C) Era preciso manter a escravidão nas Américas; 

D) Nenhuma das anteriores.  



13) Cite duas características essenciais do Imperialismo. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ . 

14) Em 1823 o presidente daquela que viria a se tornar uma das principais potências industriais da 

Era dos Impérios declarou ao Congresso Nacional de seu país a seguinte frase: “A América é para 

os americanos”. 

Deste fragmento e do conhecimento obtido em nossas aulas, responda: 

 

a) A que país ele pertencia? 

 

_______________________________________________________________________________ . 

b) Como ficou conhecida seu discurso? 

 

_______________________________________________________________________________ . 

c) A que países ou região estava dirigido seu discurso? 
 

_______________________________________________________________________________ . 

 

 

15) Aponte corretamente duas formas dominação utilizadas pelos países Imperialistas no séc. XIX: 

 

A) Convencimento / hipnotismo; 

B) Missão civilizatória / violência; 

C) Uso de lanças e flechas / religião; 

D) Violência / hipnotismo. 

 

 

 

 

 

 


