
 

01. RELAÇÃO DOS CONTEÚDOS 
 

 Brasil: República Velha (1889-1930) 

 Brasil: Era Vargas (1930-45) 

 Brasil: Populismo (1946-64) 

 Brasil: Ditadura Civil-Militar (1964-85) 

 

 

 

02. ORIENTAÇÕES 

 Este trabalho contém 20 questões: 15 abertas e 05 fechadas no valor total de 20 pontos (1,0 cada questão). 

As respostas deverão ser redigidas à mão e entregues no dia da prova de recuperação. 

 O Aluno deverá orientar seus estudos pelo livro, e as anotações feitas no caderno, sendo também 

interessante, a pesquisa em outros meios de informação.  

 Para o melhor aproveitamento dos estudos, recomenda-se que o aluno refaça as provas e os exercícios 

dados durante o ano.  

 O trabalho deve conter todos os dados de identificação do aluno. 

 

 

 

03. DISTRIBUIÇÃO DOS PONTOS 

 

▪ Trabalho – Valor: 20 pontos (1,0 cada questão)  

  Data de entrega: 16/12/2019 (no dia da prova). 

 

▪ Prova – Valor: 80 pontos (Data: 16/12/2019) 

  A prova constará de 15 questões, sendo 10 questões discursivas e 5 objetivas. 

 

 

 

                                                                                     BOM TRABALHO E SUCESSO!!!            
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TRABALHO DE RECUPERAÇÃO FINAL  

DATA: 16/12/2019 VALOR: 20 PONTOS NOTA: 

DISCIPLINA: HISTÓRIA SÉRIE: 3ª SÉRIE TURMA: ANCHIETA 

NOME COMPLETO:  Nº: 



 

 

QUESTÃO 01 

 

DESCREVA como era o processo eleitoral durante a República Velha. 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 

QUESTÃO 02 

 

CONCEITUE coronelismo. 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

QUESTÃO 03 

 

CARACTERIZE o Estado Novo (37-45) 

 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 

QUESTÃO 04 

 

Em 10 de novembro de 1937, Getúlio Vargas discursava à nação através do rádio: "A disputa presidencial estava 

levando o país à desordem. Os comunistas infiltravam-se dia a dia nas instituições nacionais. A Nação corria perigo de 

uma luta de classes e os partidos políticos inquietavam o nosso povo". 

 

 

A) EXPLIQUE os argumentos que Vargas usou para implantar o Estado Novo. 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

B) CITE duas características do Estado Novo. 



________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

 

QUESTÃO 05 

 

EXPLIQUE duas características do governo Dutra (1946-1950). 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

 

QUESTÃO 06 

 

CARACTERIZE o governo JK no aspecto econômico. 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 

QUESTÃO 07 

 

EXPLIQUE o que foi nacionalismo econômico (característico do Governo Vargas). 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 

QUESTÃO 08 

 

CONTRUA frases, historicamente corretas, com os termos abaixo:  

A) Plano de Metas 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

 

 

B) Reformas de Base 



________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

QUESTÃO 09 

 

EXPLIQUE sobre a adoção do parlamentarismo, no Brasil, em 1961. 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 

 

QUESTÃO 10 

 

CARACTERIZE as Reformas de Base do governo João Goulart. 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

QUESTÃO 11 

 

DIFERENCIE golpe de Revolução. 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 

QUESTÃO 12 

 

O Ato Institucional Nº 2, baixado em outubro de 1965 pelo regime militar brasileiro, extinguiu os partidos políticos 

então existentes, abrindo caminho para a instituição do bipartidarismo. Aponte as características básicas do 

bipartidarismo e suas principais consequências. 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________



________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 

QUESTÃO 13 

 

"Logo após 1964, a comunidade teatral conhecera um período de inesperada euforia, imaginando que poderia 

desempenhar uma importante função como centro de oposição ao regime. Tiradentes passou a ser um símbolo mal visto 

pelo governo e uma simples canção como Carcará, cantada por Maria Bethânia com a energia de uma justiceira e 

implacável ave de rapina - 'pega, mata e come' - assumia ares de inflamado hino revolucionário. Mas o que 1964 

permitira, talvez como necessária e, no fundo, inofensiva válvula de escape, 1968 acabara por sufocar."  (Décio de 

Almeida Prado. HISTÓRIA DA CIVILIZAÇÃO BRASILEIRA)  

 

A) RELACIONE as duas datas - 1964 e 1968 - aos eventos políticos, cujo impacto sobre a cultura é descrito no texto.  

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

B) EXPLIQUE a afirmação "o que 1964 permitira (...) 1968 acabara por sufocar". 

 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 

QUESTÃO 14 

 

OBSERVE a ilustração. 

 

 
 

A) A imagem acima retrata a cena de um período recente da História do Brasil. EXPLIQUE-O.  

 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________



________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 

B) Ainda considerando a imagem acima, APONTE três características desse momento político vivido pelo nosso país.  

 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

QUESTÃO 15 

 

A política econômica adotada no início dos anos 70 pelo então ministro do planejamento Delfim Neto, tornou-se 

conhecida como "Milagre Brasileiro". Essa política afirmava que a riqueza era comparável a um "bolo" e, enquanto tal, 

precisava primeiro crescer para depois ser dividida. CARACTERIZE o chamado "Milagre Econômico Brasileiro". 

 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

QUESTÃO 16 

 

Na Primeira República (1889-1930) houve a reprodução de muitos aspectos da estrutura econômica e social constituída 

nos séculos anteriores. Noutros termos, no final do século XIX e início do XX conviveram, simultaneamente, 

transformações e permanências históricas. (Francisco de Oliveira. Herança econômica do Segundo Império, 1985.) O 

texto sustenta que a Primeira República brasileira foi caracterizada por permanências e mudanças históricas. De 

maneira geral, o período republicano, iniciado em 1889 e que se estendeu até 1930, foi caracterizado 

 

A) pela predominância dos interesses dos industriais, com a exportação de bens duráveis e de capital.  

B) por conflitos no campo, com o avanço do movimento de reforma agrária liderado pelos antigos monarquistas.  

C) pelo poder político da oligarquia rural e pela economia de exportação de produtos primários.  

D) pela instituição de uma democracia socialista graças à pressão exercida pelos operários anarquistas.  

E) pelo planejamento econômico feito pelo Estado, que protegia os preços dos produtos manufaturados. 

 

 

QUESTÃO 17 

 

Leia o fragmento a seguir, relativo à história política brasileira. “Esse procedimento fez com que as eleições daquela 

época se tornassem conhecidas como ‘eleições a bico de pena’, pois na ‘feitura das atas, a pena todo-poderosa dos 

mesários realizava portentosos milagres’. O número de pessoas envolvidas diretamente com as fraudes era alto, e 

muitas recebiam nomes especiais: os ‘cabalistas’ eram os encarregados de incluir novos nomes nas listas dos votantes, 

os ‘fósforos’ eram os que assumiam a identidade de eleitores mortos ou ausentes, e os ‘capangas’ ou ‘capoeiras’ eram 

os que intimidavam o eleitor e, se necessário, faziam uso da força física”. (PANDOLFI, Dulce Chaves. Voto e 

participação política nas diversas repúblicas do Brasil. In: GOMES, Ângela de Castro; PANDOLFI, Dulce Chaves e 

ALBERTI, Verena (coords.). A República no Brasil. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2002.)  

 

O fragmento acima só pode ser corretamente associado com o (a) 

 

A) eleição dos “homens bons” para o Senado da Câmara colonial.  

B) prática eleitoral da Primeira República.  

C) controle eleitoral característico da Era Vargas.  



D) cerceamento político do regime militar brasileiro 

E) eleição democrática do período da República Velha. 

 

QUESTÃO 18 

 

No Brasil, a CLT - Consolidação das Leis do Trabalho - foi criada pelo Decreto 5452, de 1943, em meio ao governo 

de Getúlio Vargas, para reunir e sistematizar as leis trabalhistas existentes no país. Tais leis representaram a 

 

A) conquista evidente do movimento operário sindical e partidariamente organizado desde 1917, defensor de projetos 

socialistas e responsável pela ascensão de Vargas ao poder.  

B) participação do Estado como árbitro na mediação das relações entre patrões e trabalhadores de 1930 em diante, 

permitindo a Vargas propor a racionalização e a despolitização das reivindicações trabalhistas.  

C) inspiração notadamente fascista, que orientou o Estado Novo desde sua implantação em 1937, desviando Vargas 

das intenções nacionalistas presentes no início de seu governo.  

D) atuação controladora do Estado brasileiro sobre os sindicatos e associações de trabalhadores, permitindo a Vargas 

criar, a partir de 1934, o primeiro partido político de massas da história brasileira.  

E) pressão norte-americana, que se tornou mais clara após 1945, para que Vargas controlasse os grupos anárquicos e 

socialistas presentes nos movimentos operário e camponês. 

 

QUESTÃO 19 

 

O Estado Novo (1937-45), período que se seguiu ao Golpe de Getúlio Vargas, caracterizou-se pelo (a) 

A) centralização político-administrativa, eliminação da autonomia dos estados e extinção dos partidos políticos;  

B) proliferação de partidos políticos, revogação da censura, descentralização político-administrativa. 

C) apoio explícito do governo brasileiro ao comunismo internacional. 

D) movimento tenentista, reconhecimento dos partidos de esquerda e estabelecimento das eleições diretas.  

E) formação de uma Assembleia Constituinte que votaria a Constituição de 1937, conhecida como a mais liberal da 

República. 

 

QUESTÃO 20 

 

O conceito de Populismo, utilizado para definir a política brasileira entre 1930 e 1960, pode ser associado à (ao) 

 

A) subordinação de todos os setores sociais aos interesses da burguesia industrial.  

B) participação da sociedade civil organizada nos órgãos do Estado.  

C) manutenção da oligarquia agrária no centro da vida política.  

D) controle das estruturas de poder pelas camadas populares.  

E) estado de compromisso entre as oligarquias tradicionais 


