
 

 

 

 

ROTEIRO DE ESTUDOS 
 

E 
 

ATIVIDADES 

 
 

 
 

 

ENSINO FUNDAMENTAL 
 
 

LIVRO 4  UNIDADE 3 
 
 

CEEJA MARIA APARECIDA PASQUALETO FIGUEIREDO 
 
 

www.ceejamar.com.br 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

C.E.E.J.A.“MARIA APARECIDA PASQUALETO FIGUEIREDO” 

ATIVIDADE DE HISTÓRIA 

LIVRO 04 UE 03 

ENSINO FUNDAMENTAL 
Olá, estudante! 
Neste tempo de distanciamento social, pensamos em como colaborar da melhor 
maneira possível com o seu estudo. 
Este roteiro tem por objetivo dar continuidade à construção de novos 
conhecimentos; à compreensão dos fatos; à reflexão, e dessa maneira, auxiliar 
no processo de aprendizagem. 
Leia com atenção o roteiro de estudos, que contém os objetivos específicos de 
cada unidade. Todo o conteúdo consta no caderno do estudante e também no 
site da escola: www.ceejamar.com.br. Em seguida, realize as atividades 
propostas. 
Bom estudo e até breve! 
 

ROTEIRO DE ESTUDOS – LIVRO 4 
 
UNIDADE 3: Da Primeira República a Getúlio Vargas 
 
OBJETIVOS 
 
Compreender as transformações ocorridas entre a Proclamação da República e a 
República Velha no aspecto econômico, social e político. 
 

ATIVIDADES 
 
Leitura da Introdução. Pág.67 
Leitura do texto “Desenvolvimento do capitalismo brasileiro”. Pág. 69-70 
Leitura do texto “Contradições do capitalismo brasileiro”. Pág. 71-73 
Leitura do texto “A República das Oligarquias” Pág.75-78 
 
 
O desenvolvimento do capitalismo brasileiro na primeira metade do século XX, foi 
impulsionada pela economia cafeeira, e as transformações sociais dele decorrentes. 
 
1.Observe a imagem e elabore um breve comentário sobre a situação apresentada. 

 
 

 
Disponível em:<http://ronaldmansur.blogspot.com/2014/06/centro-de-cafe-alcides-

carvalho.html>Acesso em: 30 abr.2020. 



 
2.Observe a imagem e elabore um breve comentário sobre a obra apresentada. 
 

 
Detalhe do painel de Clóvis Graciano, História do desenvolvimento paulista,1969. 
Disponível em: <https://www.saopauloantiga.com.br/paineis-de-clovis-graciano/>Acesso em: 

30 abr.2020. 

 

3.Observe a imagem e elabore um breve comentário sobre a obra apresentada. 
 

 
Tarsila do Amaral. Segunda classe, 1933. 

Disponível em: <http://enciclopedia.itaucultural.org.br/obra2484/2a-classe>Acesso em: 30 

abr.2020. 

 

 

 

4.Observe a imagem e elabore um breve comentário sobre a situação apresentada. 
 

 
“Voto de cabresto”. Ilustração na revista  Careta. 1927. 

Disponível em: https://guiadoestudante.abril.com.br/blog/atualidades-vestibular/voto-de-

cabresto-entenda-seu-funcionamento-e-como-identifica-lo-hoje/ Acesso em: 30 abr.2020. 

 

 

 

 



5.A República das oligarquias corresponde ao período da história do Brasil em que o 

País foi controlado politicamente pelas mais influentes (ricas) oligarquias. As principais 

características desse período foram: 

A.Tenentismo (movimento social de caráter político militar). 

B.Crescimento da classe operária. 

C.Coronelismo (troca de favores). 

D.Política do café com leite (alternância das oligarquias paulista e mineira no poder). 

 

Leitura do texto “Revolução de 1930”. Pág.81-83 

Leitura do texto “O Estado Novo (1937-1945) ”. Pág.85-87 

6.Relacione as características das fases da Era Vargas: 

 

A.Governo Provisório (1930/1934) 

B.Governo Constitucional (1934/1937) 

C.Estado Novo (1937/1945) 

(   )Constituição de 1934 e Intentona 

Comunista. 

(   )Revoluções de 1930 e 1932. 

(   )Ditadura e Consolidação das Leis 

Trabalhistas (CLT). 

(   )Queremismo e renúncia. 

 

7.Relacione as datas com os respectivos fatos: 

 

A.1932 

B.1935 

C.1937 

(     )Intentona Comunista. 

(     )Plano Cohen. 

(     )Ação Integralista Brasileira. 

(     )Aliança Nacional Libertadora. 

 

8.Observe a charge e assinale a alternativa correta que representa: 

 

 

 



A.O golpe de Vargas estabelecendo um governo provisório em 1934. 

B.A volta de Vargas eleito pelo povo em 1937.  

C.A intenção de Vargas de voltar para a presidência do Brasil, após a sua deposição 

em 1945. 

D.A vitória de Vargas na Revolução Constitucionalista de 1934. 

 

9.Analisado a trajetória de governo de Getúlio Vargas, na sua opinião, ele foi um bom 

ou mau presidente? Justifique. 

 

Assista o vídeo “Previdência social”. Pág.86.  

Disponível em:< https://www.youtube.com/watch?v=qnEdfBml0IM&t=24s > Acesso em: 

21maio.2020. 

 

10.Comente sobre a importância da Previdência social para o trabalhador. 

 

 


