
 

  



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 dos seguinte canal: 

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

 

Bons estudos! 

  



 

 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, Lei de Terras, Construção das ferrovias. 

(pág.36/37). 

 Identificar diversas revoltas ocorridas nas províncias. (pág.40/41). 

 Identificar os fatores, a extrema violência e os resultados da Guerra do 

Paraguai (pág.44/45). 

 Perceber que a proclamação da República não trouxe mudanças 

significativas para a classe trabalhadora. (pág.46/49). 

 Ler: Pense Sobre. (pág.47). 

 Reconhecer os princípios básicos da primeira Constituição da República. 

(pág.50). 

 Entender a República do Café com Leite, voto de Cabresto). (pág.50/51) 

  Reconhecer a importância do Tenentismo e a Coluna Prestes no combate 

as oligarquias dominantes (Pág.55). 

   Entender a Coluna Prestes, e a  da formação da Aliança Liberal. 

(pág.55/56). 

   Compreender o contexto que ocorreu a Revolução de 1930 e o início da 

Era Vargas. (pág. 55/56). 
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 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) Relacione as colunas 

a) 

 

Lei de Terras (   ) 

 

Marcou a História do Brasil, durou 

aproximadamente 350 anos. 

b) 

 

Ferrovia Santos-Jundiaí 
(   ) 

 

Solução encontrada pelos fazendeiros 

para substituição da mão- de- obra 

escrava. 

c) 

 

Imigração 

 
(   ) 

Transformou a terra em mercadoria, 

evitou que os trabalhadores livres e 

libertos comprassem as terras. 

 

d) 

 

Escravidão 

 

(   ) 

Transportava o café do interior de São 

Paulo para o porto de Santos. 

 

 

 

 

 



03)Complete o quadro abaixo. 

 

             LEIS                     OBJETIVOS 

 

Eusébio de Queirós 

1850 

 

Lei do Ventre 

livre1871 

 

 

Lei dos Sexagenários 

 1885 

 

 

Lei Áurea 1888 

 

 

 

 

 

04)Complete os espaços abaixo. 

 a) A lei___________________________________ 

 b)  foi assinada no dia ______de _____de_____ 

 c) 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) Cabanagem: 

d) Revolução Farroupilha:  

 

06) Faça um resumo sobre a Guerra do Paraguai. (pág.44/45) 

 

 

 

 



 07)  Assinale as alternativas corretas. 

 
 

      Em 1889, as lideranças que defendiam o fim da Monarquia articularam um golpe que 
inaugurou o período republicano no Brasil. 
  

 
a) Em 15 de novembro de 1889 foi proclamada a República no Brasil. 

b) Foi criado um governo Provisório sob a liderança de Marechal Deodoro da 

Fonseca. 

c) Após a proclamação da República D. Pedro II deixou o Brasil com seus familiares 

em direção à Europa. 

d) A insatisfação dos cafeicultores, republicanos e militares abriu espaço para um 

golpe que derrubou o imperador D. Pedro II. 

e) A República foi proclamada por um golpe militar, com ampla participação do 
povo.  
 
 
08) Observe o mapa para responder a questão. 
 

 
 A Coluna Prestes, ao 

longo de seus dois 

anos de duração, 

contou com cerca de 

1500 membros que 

marcharam pelo 

interior do Brasil. 

O Objetivo da coluna 

Prestes era propagar 

uma revolução, 

propondo a população 

que lutasse por 

reformas políticas 

e sociais contra a 

exploração da 

oligarquia que 

dominava o poder. 

 
 
 
 
 

 
 
a) Cite dois estados onde passou a Coluna Prestes. 
b) Cite dois países por onde passou a Coluna Prestes. 
 



 
09) Assinale a alternativa correta 
 

 
 A Revolução de 1930, responsável também pela destituição de Washington Luís e pelo 
impedimento da posse de Júlio Prestes, levou a presidência do 
Brasil__________________ 
 

 

a) João Pessoa 

b) Jânio Quadros 

c) Castelo Branco 

d) Getúlio Vargas 

e) Prudente de Morais 

 

10)  Faça um pequeno relato sobre a vida de Getúlio Vargas. (quem foi e o 

que fez pelo Brasil.  


