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Sugestão de Atividades – História
9º ano – Unidade 5

1. (PUC-PR) A Constituição de 1937 está relacionada ao:
a) período de redemocratização do país, implantado por Getúlio Vargas, que se estendeu até 
1954.
b) período de redemocratização do país, implantado por Getúlio Vargas, que se estendeu até 
1945, o chamado Estado Novo.
c) período ditatorial do Ciclo Vargas.
d) ciclo de implantação do Ideário Tenentista.
e) retorno das oligarquias cafeeiras ao poder.

2. (Fuvest-SP) 
“Bota o retrato do velho outra vez
Bota no mesmo lugar
O sorriso do velhinho 
Faz a gente se animar, ou
Eu já botei o meu
E tu, não vais botar?
Já enfeitei o meu
E tu, vais enfeitar?
O sorriso do velhinho 
Faz a gente trabalhar.”

Marino Pinto e Haroldo Lobo, Retrato do Velho.

Esse samba, muito popular na época, foi utilizado como instrumento de propaganda pelo movi-
mento político que visava ao retorno do seu líder. Identifique esse movimento e seu líder.
a) Jacobinismo e Floriano Peixoto.
b) Monarquismo e D. Pedro II.
c) Janismo e Jânio Quadros.
d) Queremismo e Getúlio Vargas.
e) Tenentismo e Luís Carlos Prestes.

3. (Faap-SP) A Revolução de 1930 assinala não só o fim da dominação absoluta das “grandes oli-
garquias” na política brasileira, mas também prenuncia uma época de profundas transformações. 
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Em relação a essa fase de nossa história, perguntamos:
a) Que acontecimento econômico pode ser apontado com uma das causas básicas da Revolução 
de 1930?
b) Que outro movimento revolucionário veio a constituir-se em resposta à Revolução de 1930?

4. (PUC-MG) “A 11-11-1937, as manchetes e subtítulos da primeira página de ‘O Estado de S. 
Paulo’ anunciavam, ante o pasmo e a intranquilidade geral do país, a decretação do Estado 
Novo.” 
Caderno especial de O Estado de S. Paulo, 10 nov. 1987.
Tendo em vista o trecho acima:
a) identifique duas causas que levaram Getúlio Vargas a dar o golpe de Estado.
b) Cite os instrumentos de controle e repressão criados para garantir a manutenção do novo regi-
me, explicando o seu significado.

5. Leia atentamente.

“A Educação do corpo, na mais ampla acepção da palavra, significa, também, o cultivo de nobres 
e excelentes atributos do espírito.”

Getúlio Vargas

Agora responda:
a) Qual a função do DIP e qual sua relação com o texto acima? Explique.
b) Cite quatro datas comemorativas que serviram para enaltecer o país.

6. Leia atentamente.

“Sofri sede e fome, dormi na areia dos rios secos, briguei com gente que fala aos berros e efetuei 
transações comerciais de armas engatilhadas.”

Graciliano Ramos, São Bernardo. 

Agora responda:
a) Quais os principais temas abordados nas obras de Graciliano Ramos?
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b) Como suas obras levaram-no à prisão?
c) Cite outra importante obra do autor.

7. Complete com V (verdadeiro) ou F (falso).
a) Sentindo-se excluídos pela atitude de Washington Luís, baianos e cariocas fizeram um acordo: 
reuniram grupos de oposição à política federal de outros estados e formaram a Aliança Liberal.
(     )
b) A Revolução de 1930 começou em Minas Gerais e no Rio Grande do Sul, em outubro de 1930. 
(     )
c) O programa da Aliança Liberal defendia o incentivo ao conjunto da produção agrícola nacional 
e não apenas ao café. (     )
d) O programa liberal também insistia na necessidade de uma reforma política, com a instituição 
do voto secreto, porque as fraudes nas eleições eram comuns na Primeira República. (     )

8. De acordo com a Constituição de 1934, indique quais as principais características da organiza-
ção sindical e da educação. 

9.  Defina e explique o que foi a AIB. 

10. Podemos afirmar que a economia brasileira foi beneficiada pela Segunda Guerra Mundial. Ex-
plique como isso se deu.


