9 .̊ ano
#dia1
Semana 12

Querida Família
Estamos passando por um momento delicado, o qual
envolve a saúde de todos, sem exceção.
Por isso, a contribuição de cada um é muito importante
para que voltemos às nossas atividades normais na escola.
Tendo em vista que os estudantes ficarão em casa por um
certo tempo, elaboramos algumas sugestões para inspirá-los
na nova rotina.
Entendemos que manter uma rotina criativa ajudará,
e muito, no retorno das atividades em sala de aula
posteriormente.
Vamos juntos embarcar nessa aventura?

9º. ano

História

Olá, querido(a) estudante! Tudo bem?
Hoje retomaremos o conteúdo “Governo Provisório (1930-1934)”,
visto na semana passada. Teremos algumas questões sobre esse
conteúdo, questões cujos gabaritos estarão disponíveis ao final da
atividade. No entanto, é importante ressaltar que esses gabaritos
devem ser consultados somente após da resolução das questões,
afinal, nosso objetivo aqui é a construção do conhecimento, que só
é possível por meio do estudo e da prática constante de exercícios
que nos permitam a apreensão do que estudamos. Então, vamos à
resolução das questões. Ao final, celebre aquelas que você respondeu
corretamente e, caso haja alguma que não consiga responder,
encontre no gabarito o caminho necessário para essa resolução.
Ah, fazemos ainda um desafio a você: ao determinar as alternativas
corretas das questões, identifique o que há de inconsistência nas
demais alternativas. Isso te fará ainda mais expert no conteúdo que
você está estudando.
Vamos lá, então!!
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QUESTÃO 1

QUESTÃO 2

O Governo Provisório é o período da Era Vargas,
que se iniciou em 1930 e estendeu-se até 1934.
A respeito desse período, selecione a alternativa
INCORRETA.

Em 1932, foi promulgado um novo Código Eleitoral
para o Brasil com o objetivo de controlar a insatisfação dos constitucionalistas, sobretudo os paulistas.
Esse código é considerado inovador na história do
Brasil porque

a) Vargas tomou uma série de medidas centralizadoras, como o fechamento do Congresso Nacional.
b) Para conter a insatisfação dos constitucionalistas, foi promulgado um novo Código Eleitoral em
1932.
c) Os paulistas rebelaram-se em 1932 contra a nomeação de Armando Salles para a interventoria
do estado de São Paulo.
d) Para melhorar as medidas tomadas contra a crise
que afetava o setor cafeeiro, foi criado o Conselho Nacional do Café.

a) determinou que o mandato presidencial seria de
seis anos com direito a uma reeleição.
b) garantiu que o voto não seria mais obrigatório.
c) instituiu a possibilidade de coligações partidárias
no Brasil.
d) concedeu direito de voto para as mulheres maiores de 21 anos.
e) acabou com a Justiça Eleitoral, que havia sido
criada em 1898.

e) A Constituição de 1934 foi feita nos moldes da
Constituição alemã e reduzia os poderes do Executivo.
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QUESTÃO 3

QUESTÃO 4

A Revolução Constitucionalista de 1932 é considerada como uma reação do estado de São Paulo
por causa de todo o poder que havia perdido, politicamente falando, desde a Revolução de 1930. A
respeito da Revolução Constitucionalista de 1932,
selecione a alternativa correta.

Getúlio Vargas teve que enfrentar duas frentes
principais de organização política durante o governo provisório. Uma delas era inspirada no Fascismo
italiano e no Nazismo alemão, inclusive nos símbolos e rituais de cumprimento que os orientavam.
Trata-se do

a) Uma das principais exigências dos paulistas era
a nomeação de um “paulista e civil” para a interventoria do estado.

a) Integralismo.

b) Exigiam a criação do Conselho Nacional do Café.

d) Comunismo.

c) Contaram com o apoio de mineiros e gaúchos durante os meses de luta.

b) Fascismo Verde e Amarelo.
c) Anarquismo.
e) Fascismo à Brasileira.

d) Após serem derrotados, tiveram de amargar a recusa de Vargas em atender suas exigências.
e) Com o início da revolta, Armando Salles foi preso
e expulso do estado durante as negociações de
paz realizadas com o governo.

9º. ano –Semana 12 – #dia1

5

QUESTÃO 5
(Enem/2017) Nos primeiros anos do governo Vargas, as organizações operárias sob controle das correntes de
esquerda tentaram se opor ao seu enquadramento pelo Estado. Mas a tentativa fracassou. Além do governo, a
própria base dessas organizações pressionou pela legalização. Vários benefícios, como as férias e a possibilidade de postular direitos perante às Juntas de Conciliação e Julgamento, dependiam da condição de ser membro
de sindicato reconhecido pelo governo.
FAUSTO, B. História concisa do Brasil. São Paulo: Edusp; Imprensa Oficial do Estado, 2002 (adaptado).
No contexto histórico retratado pelo texto, a relação entre governo e movimento sindical foi caracterizada
a) pelo reconhecimento de diferentes ideologias políticas.
b) por um diálogo democraticamente constituído.
c) pelas benesses sociais do getulismo.
d) pela vinculação de direitos trabalhistas à tutela do Estado.
e) por uma legislação construída consensualmente.
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QUESTÃO 6
(UFMG) No imediato pós-1930, à medida que posições intervencionistas e centralizadoras do Estado iam sendo
implantadas, crescia a insatisfação dos setores oligárquicos com o Governo Provisório de Vargas, inclusive dos
“oligarcas dissidentes”, que haviam integrado a Aliança Liberal. Os tenentes, por sua vez, mostravam-se temerosos com a força das oligarquias locais, principalmente daquelas que, apesar de terem participado da Aliança
Liberal, não haviam aderido ao espírito da revolução.
É incorreto afirmar que, para fazer frente às investidas das oligarquias civis no imediato pós-1930, o Movimento Tenentista
a) propôs, visando ao fortalecimento do governo de Vargas, entre outras medidas, a instituição de conselhos
técnicos, a nacionalização de várias atividades econômicas e a implantação das leis trabalhistas.
b) criou, em 1931, o Clube 3 de Outubro, entidade responsável por fortes críticas ao federalismo oligárquico e
pela defesa de um governo central forte, bem como da intervenção do Estado na economia e da representação corporativa.
c) se aliou, na sua luta a favor do Governo Provisório, com os oficiais de alta patente do Exército Nacional, os
únicos capazes de garantir a posição destacada dos tenentes no poder.
d) defendeu a criação da Legião Revolucionária, uma organização nacional que unisse as forças verdadeiramente revolucionárias, apoiando o Governo Provisório e garantindo a adoção das medidas por ele propostas.
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Link para gabarito das questões 1 a 3:
https://exercicios.mundoeducacao.uol.com.br/exercicios-historia-brasil/
exercicios-sobre-governo-provisorio-vargas.htm

Link para gabarito da questão 4:
https://exercicios.brasilescola.uol.com.br/exercicios-historia-do-brasil/
exercicios-sobre-era-vargas-governo-provisorio-constitucional.htm

Link para gabarito da questão 5:
https://www.todamateria.com.br/exercicios-sobre-era-vargas/

Link para gabarito da questão 6:
https://exerciciosweb.com.br/historia/
exercicios-sobre-o-governo-provisorio-constitucional-e-estado-novo/
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Então, aprendeu mais a respeito do Governo Provisório, vigente entre os anos
1939 e 1034, da chamada Era Vargas? No nosso próximo encontro, avançaremos no
nosso conteúdo.
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Que bom ter a sua companhia nesta viagem
do conhecimento! Por hoje é só! Veja o que
estudaremos amanhã:
Segunda
História

Terça
Geografia

Quarta

Quinta

Sexta

Matemática

Língua
Portuguesa

Ciências
Língua
Inglesa

Até lá!

