
 

  



 

Prezados Alunos,  

 

Como é de seu conhecimento nós estamos passando por um momento delicado 

para a saúde, a pandemia do Corona Vírus. Por essa razão devemos ficar em 

casa e, por meio do distanciamento social, diminuir o risco de transmissão. 

A sala de aula não é o único espaço para aprender, então vamos experimentar 

uma nova maneira de aprendizagem?  

A seguir você encontrará um roteiro de estudos, cujo objetivo é ajudá-los a 

resolver as atividades propostas e dar continuidade aos seus estudos. 

Estamos a disposição para orientá-los no que for preciso. Em caso de dúvidas 

entre em contato com a professora Jurema através do seguinte canail: 

  E-mail: juremendonca@professor.educacao.sp.gov.br  

Nos seguintes horários de atendimento: 

 Segunda-feira: 16h – 19h  

 Terça-feira:       08h – 15h  

 Quarta-feira:     15h – 22h 

 Quinta-feira:     15h – 22h 

 Sexta-feira:       15h – 22h 
 

Bons estudos!  
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Conflitos no Mundo Capitalista: revoluções e Guerras 

                            

 INSTRUÇÕES: 

 Ler a introdução (pág.09/10) 

 Compreender as causas do Imperialismo, objetivos, resultados para os 

colonizadores e colonizados e as teorias que o justificavam. (pág.10 a13) 

  Identificar as principais razões que levaram a Europa à Primeira Guerra 

Mundial e a composição das alianças que entraram conflito, entender o 

Tratado de Versalhes e significado das palavras trincheira e Nacionalismo 

(pág.14 a17). 

  Analisar a Rússia pré-revolucionária, entendendo o processo 

revolucionário e as medidas do governo. (pág. 20 a 24). 

   Analisar a Revolução Chinesa e Cubana (pág. 24) 

   Perceber que os Estados Unidos despontaram como uma grande potência 

econômica após a 1° Guerra Mundial. (pág. 27). 

   Reconhecer a crise de 29: superprodução e a quebra da bolsa de Nova 

Iorque, os objetivos e medidas do Programa New Deal (Novo Acordo). (pág. 

27 a 31). 

 

          

 ATIVIDADES 

01)  Dê sua opinião sobre a frase de José Saramago. 

 

        

    “É mais fácil mobilizar os homens para a guerra que para a paz. Ao longo da história, 

a humanidade sempre foi levada a considerar a guerra como o meio mais eficaz de 

resolução de conflitos, e sempre os que governaram se serviram dos breves intervalos 

de paz para a preparação das guerras futuras”. (José Saramago) 

 

 

 

 

 

 

 

 



02)  Leia o texto abaixo para responder a questão. 

 

A vida nas trincheiras foi muito dura para os combatentes da Primeira Guerra 

Mundial (1914-1918), que além da penúria, da falta de higiene, da chuva, dos 

piolhos e dos ratos, conviviam com o cheiro de morte. 

a) Explique significado da palavra Trincheiras. 

b) Como era a vida dos soldados nas trincheiras? 

 

03)  Explique: 

a) O que você entendeu sobre o New Deal (novo acordo). 

b) Qual sua opinião sobre o momento econômico em que o Brasil 

enfrenta? 

 

04)  Leia o texto abaixo. 

 

 

      Em 1917 explodiu na Rússia uma revolução que instituiu o primeiro Estado 

socialista da história. Dessa revolução nasceu a União Soviética, que se tornou 

uma das maiores potências do século XX, rivalizando com Estados Unidos. 

 

a) Leia o livro e faça um resumo da Revolução Socialista na Rússia. 

(pág.20) 

b) Qual era o lema da Revolução Socialista na Rússia? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 



 

OS Caminhos e Descaminhos do Império e da República Velha no Brasil 

                            

 INSTRUÇÕES: 

 Ler a introdução (pág. 33/34). 

 Reconhecer o café como o principal produto econômico do Segundo 

Reinado. (pág. 34/35). 

 Identificar as leis criadas para o processo da abolição da escravatura e a 

chegada dos imigrantes. (pág. 36/37). 

 Entender a Guerra do Paraguai 9pág.44/45) 

 Reconhecer a importância do Tenentismo e a Coluna Prestes no combate 

as oligarquias dominantes (pág. 55). 

 Entender a formação da Aliança Liberal. (pág. 55/56). 

 Compreender o contexto que ocorreu a Revolução de 1930. (pág.56). 

           

 ATIVIDADES 

01)  Responda a questão. 

O café foi a principal fonte de riqueza do Brasil durante o Segundo e o início da República. 

Relacionados a essa atividade econômica estão a criação das primeiras___________ 

 

 

02) Complete o quadro abaixo. 

 

LEIS OBJETIVOS 

 

Eusébio de Queirós de 

1850 

 

Lei do Ventre livre de 

1871 

 

 

Lei dos Sexagenários 

 1885 

 

Lei Áurea de 1888 
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03)  Leia o livro e faça um resumo sobre a Guerra do Paraguai. (pág.44/45) 

 

 

 

 

 

 

 

04)  Complete os espaços abaixo. 

 A lei______________________ foi assinada no dia ______de 

_____de_____  pela Princesa___________________________ 

 

 

05)  Faça um resumo sobre as revoltas ocorridas no Segundo Reinado. 

Destacando, local, ano e objetivo das revoltas. (pág.41/42) 

 

a) Sabinada: 

b) Balaiada: 

c) Sabinada: 

d) Revolução Farroupilha:  

 

06)  Complete o quadro abaixo 

 

 

 

 

 

 

 

 

07)  Leia no livro e faça um pequeno relato sobres da vida de Getúlio 

Vargas. (quem foi e o que fez pelo Brasil. Pág.55/56). 

 

 

 

 



 

                  O Mundo Dividido e a Era Vargas 

                            

 INSTRUÇÕES: 

 Ler a introdução (pág. 59). 

 Compreender que o Nazismo e o Fascismo foram governos autoritários e 

centralizadores (pág. 59/60). 

 Identificar os fatores do conflito sobre a Segunda Guerra Mundial. (pág. 

63 a 65). 

 Compreender como de deu a morte dos judeus nos campos de 

concentração (Holocausto) (pág.65/66) 

 Reconhecer a importância do governo de Getúlio Vargas no cenário, 

político, econômico e social; (pág.70 a 73). 

 Compreender o que foi a Guerra Fria, identificando os blocos que se 

formaram. 

 

 ATIVIDADES 

 

01)  Leia o livro e faça um resumo sobre Nazismo e Fascismo e seus 

líderes Hitler e Mussolini. (pág.60 a 62). 

 

 

 

 

 

 

 

02)  Leia o livro e faça um resumo do fato que desencadeou a Segunda 

Guerra Mundial  (pág.63) 
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03) Leia o texto abaixo para responder as questões. 

 

 O Holocausto 

  Os campos de 
concentração foram 
usados pelo regime nazista 
para aprisionar milhares de 
pessoas nas décadas de 
30 e 40. 
    Os campos de 
extermínio foram pensados 
para eliminar fisicamente 
os judeus. Esta decisão era 
chamada pelos nazistas 
de solução final.   

As mortes ocorriam também pelos trabalhos forçados a que eram submetidos os 
prisioneiros, bem como doenças, torturas, fome e frio. A estimativa é de que 11 milhões de 
pessoas tenham morrido nos campos de concentração nazistas. 

Os prisioneiros dos campos de concentração eram pessoas deportadas dos territórios 
europeus ocupados pelos nazistas, especialmente os judeus. Havia, contudo, 
homossexuais, comunistas, ciganos e Testemunhas de Jeová, prisioneiros soviéticos, 
padres católicos, pastores protestantes, etc. 

     O maior e mais conhecido dos campos de concentração nazistas foi Auschwitz 

(Polônia), onde 1,1 milhão de pessoas foram assassinadas. Uma característica é que 

somente em Auschwitz os prisioneiros tinham um número de série tatuado em seus braços. 

      

     Calcula-se que seis milhões de judeus foram assassinados durante este período seja 

em câmaras de gás, seja por outros métodos, como fome e doenças. 

 

 

a) Pesquise o significado da palavra Holocausto. 

b) Qual era o objetivo dos nazistas ao criar os campos de extermínio? 

c) De onde viam os prisioneiros que ficavam nos campos de 

concentração? 

d) Qual o nome do maior campo de concentração nazista? Onde 

localizava-se. 

 

 

 

 

 

 



04)   A Era Vargas foi o período que o presidente Getúlio Vargas governou 

o Brasil.  Essa fase divide-se em três períodos. Complete o quadro com 

os anos de cada período. 

 

a) Governo Provisório 

 

 

b) Constitucional 

 

 

c) Estado Novo 

 

 

  

 

05)  Assinale as alternativas corretas. 

 

 

Para atrair a atenção dos trabalhadores e garantir o controle da classe operária, 

Vargas atendeu algumas reivindicações como: 

 

 

a) Salário Mínimo 

b) Férias remuneradas 

c) Jornada de 8 horas de trabalho 

d) Proibiu trabalha para menores de 14 anos. 

 

06)  Leia o livro e explique o que foi a Guerra Fria. (pág.76/77). 

  



 

      Ditadura e Democracia: Os Desafios Para Um Brasil Mais Justo 

 INSTRUÇÕES: 

 Ler a introdução (pág.87/88). 

 Reconhecer as principais obras de JK, Plano de Metas e a chegada da 

indústria automobilística (pág.89/90/91). 

 Reconhecer no governo de Jânio Quadros as promessas, realizações, 

símbolo da campanha eleitoral e as razões da renúncia (pág.94). 

 Analisar o governo de João Goulart, diferenciar a forma de governo 

parlamentarista de presidencialista, entender as reformas de base e  

plebiscito.(pág.96 a 98). 

 Entender a tomada de poder pelos militares em 1964 (pág.97/98). 

 Entender as medidas de repressão na Ditadura Militar (pág.103). 

 Compreender o Movimento das Diretas Já e como se deu o término da 

ditadura militar. 

 Analisar a retomada da democracia no Brasil. (pág.109/118). 

  

                                     ATIVIDADES 

01)  Complete o espaço 
 

    Ao assumir a presidência da República em 1956, Juscelino Kubitschek (JK) tratou de 
implementar o seu plano de____________, para melhorar as condições de infraestrutura 
para o desenvolvimento do Brasil. 
 

 

02)  Após a leitura do texto assinale a alternativa correta. 

         Foi eleito para a presidência da República em 1961 com 48% dos votos. Os primeiros 
meses do governo foram marcados por medidas de austeridades contra os trabalhadores, 
repressão de manifestações, congelamento de salários e incentivo ao aumento dos preços. 

    Protestos e discursos por parte dos aliados no Congresso favoreceram seu isolamento 
político, levando- o a renunciar o seu governo no dia 25 de agosto de 1961. 
 

 

O texto se refere ao presidente: 

 

a) Lula 

b) Dilma Rousseff 

c) Jânio Quadros 

d) Fernando Henrique 
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03)  Responda a questão. 

 

     
     
 
 
 Para tomar posse após a renúncia de Jânio Quadros 
foram realizadas várias negociações e acordos, entre 
eles, a implantação de uma nova forma de governo.   
 
 
 

 

Qual foi a forma de governo escolhida? 

a) Comunismo 

b) Capitalismo  

c) Socialismo  

d) Parlamentarismo         

 

04)  Procure o significado da palavra plebiscito. 

 

 

 

05)  Leia o texto abaixo. 

 

     Após o golpe militar que destituiu o presidente João Goulart, os militares assumiram o 
poder. Os presidentes desse período foram: 

Castelo Branco (1964-1967), 
Costa e Silva (1967-1969), 

Médici (1969-1974), 
Ernesto Geisel (1974- 1979) 

João Figueiredo (1979ª 1985). 
 

 

Leia o  livro e faça uma pesquisa sobre: o período da Ditatura Militar (1964-

1985), enfatizando suas características, seus governos, a falta de liberdade de 

expressão, o fim da ditadura. (Pág.102/103/104/105). 

 

 


