9 .̊ ano
#dia1
Semana 14

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 Constitucional
(1934-1937)”, 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, um desafio pra você: ao identificar 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
(UECE/2018) Atente ao seguinte excerto sobre o evento denominado pejorativamente, pelo Governo
Vargas, de Intentona Comunista:
“Luiz Moreira, militar excluído das Forças Armadas por participar da Intentona Comunista em novembro de 1935, teve reconhecido o direito de ser reintegrado ao Exército brasileiro. A decisão da 5ª
Turma do Tribunal Regional Federal da 2ª Região estabeleceu que ele será enquadrado como 2º tenente, graduação que teria alcançado se tivesse permanecido em serviço até sua reforma”.
ANISTIA REMOTA. Militar que participou da Intentona Comunista é reincorporado. Revista Consultor Jurídico, online, 11 de julho de 2005.

Sobre esse evento, é correto afirmar que
a) tendo sido organizado pela Aliança Nacional Libertadora (ANL), que era liderada por Luís Carlos Prestes,
esse levante realizado por militares rebeldes insatisfeitos como governo constitucional de Vargas amotinou
quartéis em Natal, Recife e Rio de Janeiro.
b) foi arquitetado e executado por membros da Ação Integralista Brasileira (AIB) que pretendiam derrubar o
Governo democrático de Getúlio VargaseimporumestadototalitáriodeorientaçãofascistanoBrasil.
c) teve sua origem no movimento das Ligas Camponesas, de orientação Comunista, que, a partir das ações no
campo passaram a apoiar movimentos grevistas de trabalhadores urbanos, com o intuito de derrubar o Estado Novo instituído por Getúlio Vargas.
d) foi uma artimanha de Vargas, que utilizou este evento falso como justificativa, perante a opinião pública,
para instituir um governo totalitário de características fascistas, chamado Estado Novo, em 1937.
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QUESTÃO 2
O pretexto para a implementação do Estado Novo resulta na divulgação do Plano Cohen. Anterior a ele,
um episódio que possivelmente ajudou a propagar a necessidade de uma ruptura democrática foi
a) A Intentona Integralista de1935.
b) A Intentona Neoliberal de1937.
c) A Intentona Político-Fascista de1935.
d) A Intentona Civil-Militar de1937.
e) A Intentona Comunista de1935.
QUESTÃO 3
(Fac. Med. Marília-SP) De profundos reflexos no desenvolvimento da história política do Brasil, existe um
episódio conhecido pelo nome de Plano Cohen que consiste
a) na coligação de forças imperialistas que visavam impedir a proclamação da República, nos fins do século XIX.
b) num documento forjado, denunciando uma fantasiosa implantação do comunismo no Brasil, a fim de justificar um golpe de Estado para o continuísmo de Getúlio Vargas no poder.
c) no conjunto de propostas feitas pelo generais recém-chegados da Europa, ao fim da Segunda Guerra Mundial, para a volta do Estado democrático no Brasil, dominado pela ditadura de Vargas.
d) nas transformações administrativas necessárias à interiorização da capital federal para Brasília.
e) em algo totalmente diferente do que foi escrito anteriormente.
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QUESTÃO 4
Um marco importante durante o Governo Constitucional foi a 3ª Constituição Brasileira, na qual ficaram
garantidos direitos essenciais para o pleno exercício da democracia. Qual dos direitos abaixo implica diretamente na ruptura com a República Oligárquica?
a) Voto para analfabetos
b) Voto feminino
c) Voto censitário
d) Voto de cabresto
e) Voto secreto
QUESTÃO 5
(UFV) Durante a Era Vargas, notadamente no período de 1934-37, houve uma polarização ideológica
entre a direita fascista, nucleada em torno do Movimento Integralista de Plínio Salgado, e a esquerda
aliancista, tendo à frente o PCB de Luís Carlos Prestes. A respeito do Integralismo, qual das características abaixo não fazia parte de seu ideário?
a) Nacionalismo
b) Militarismo
c) Monopartidarismo
d) Liberalismo
e) Anticomunismo
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QUESTÃO 6
(FUVEST) Com respeito à Ação Integralista no Brasil, na década de 1930, é correto afirmar que
a) foi uma cópia fiel do fascismo italiano, inclusive nas cores escolhidas para o uniforme usado nas manifestações públicas.
b) foi um movimento sem expressão política, pois não tinha líderes intelectuais, nem adesão popular.
c) tinha como principais marcas o nacionalismo, a base sindical corporativa e a supremacia do Estado.
d) elegeu católicos, comunistas e positivistas como antagonistas mais significativos.
e) foi um movimento financiado pelo governo getulista, o que explica sua sobrevivência.
QUESTÃO 7
A proclamação a seguir é do movimento que, em nome da Aliança Nacional Libertadora, os comunistas deflagraram ao final de 1935 contra o governo Getúlio Vagas (1930/45) e que trouxe consequências que marcaram as décadas seguintes da História do Brasil. O Rio Grande do Norte, desafrontado
dos dias amargos em que viveu tiranizado por um governo forjado na prostituição dos princípios republicanos de outrora, hasteia-se soberbo, (...) abrindo caminho largo no solo abençoado da Pátria à
entrada triunfal do Cavaleiro da Esperança - Luiz Carlos Prestes. (...) A Aliança Nacional Libertadora
assegura garantias plenas a todos os cidadãos, sem distinção de credo político ou religioso (...).
Proclamação dos revoltosos de Natal (RN) em 24 de novembro de 1935, apud: ALVES FILHO, I. ”Brasil”, 500 anos em documentos. Rio de Janeiro: Mauad, 1999. 2. ed., p. 446. a)

Responda:
a) Explique o aparecimento do nome de Luiz Carlos Prestes na proclamação dos revoltosos.
b) Cite uma consequência do fracasso do levante de 1935 para a História brasileira dos anos 30.
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Link da QUESTÃO 1:
h t t p s : / / w w w. ve s t i b u l a n d ow e b . co m . b r/ e d u c a c a o/ h i s to r i a /
questoes-era-vargas/
Link das QUESTÕES 2 e 4:
https://rachacuca.com.br/quiz/169574/exercicios-sobre-era-vargas/
Link da QUESTÃO 3:
https://www.mundovestibular.com.br/estudos/historia/era-vargas
Link das QUESTÕES 5 a 7:
http://mestresdahistoria.blogspot.com/2011/08/atividades-de-fixacao-sobre-o-capitulo.html
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E então? Aprendeu mais a respeito do Governo
Constitucional, vigente entre os anos 1934 e 1937
da chamada Era Vargas? No nosso próximo encontro
avançaremos no nosso conteúdo.
Que bom ter a sua companhia nesta viagem
doconhecimento! Por hoje é só! Veja o que
estudaremos amanhã:
• Geografia
Até lá!

