
 

 

9º Ano - Atividade Extraclasse para a semana de 16 a 21 de março. 

 
(PERÍODO DE RECOLHIMENTO – CORONAVÍRUS) 
 
História  – Professor Admilson 

Exercícios 
Questão 01)  
"A exclusão dos analfabetos pela Constituição republicana (de 1891) era particularmente discriminatória, pois, 
ao mesmo tempo retirava a obrigação do governo de fornecer instrução primária, que constava do texto 
imperial, e exigia para a cidadania política uma qualidade que só o direito social da educação poderia fornecer." 

  (OS BESTIALIZADOS, José Murilo de Carvalho) 

   
a) Que relação o texto estabelece entre ensino público e exercício da cidadania política durante a Primeira 
República (1889 - 1930)? 
b) O que a atual Constituição dispõe a respeito desta relação? 
 
Questão 02)  
No final do século XIX monarquistas e republicanos disputavam sobre a criação de datas e personagens 
significativos que simbolizassem o "nascimento da nação".  Para os monarquistas, o Brasil-nação nascia com 
o "grito" de D. Pedro I. Para os republicanos, Tiradentes executado pela monarquia portuguesa era o verdadeiro 
herói nacional. 

  (Adaptado da série REGISTROS, nŽ 15, DPH, 1992) 

 
a) Explique os motivos da divergência entre monarquistas e republicanos apontada no texto anterior. 
b) Por que, a partir da República, a imagem esquartejada de Tiradentes é abandonada e substituída por sua 
imagem viva e de corpo inteiro. 
 
Questão 03)  
"Quando, na madrugada de 15 de novembro de 1889, uma revolta militar depôs Pedro II, ninguém veio em 
socorro do velho e doente imperador. A espada do Marechal Deodoro da Fonseca abria as portas da República 
para que por ela passassem os republicanos carregando um novo rei: o café de São Paulo." 

  (Adaptado de I. R. Mattos, HISTÓRIA DO BRASIL IMPÉRIO) 
 

a) De que maneira se explica o isolamento político de Pedro II? 
b) Por que o texto afirma que, na República recém-proclamada, o café se tornava um "novo rei"? 
 
Questão 04)  
 
O fim da monarquia no Brasil não significou o início de um período de plena liberdade democrática. Durante as 
três primeiras décadas da republica, houve forte domínio das oligarquias regionais, as quais: 
(     ) controlavam o resultado das eleições, favorecendo seus aliados e impedindo a ascensão de grupos 
adversários. 
(     ) conviveram com constantes manifestações de rebeldia dos militares e com um movimento operário de 
cunho nacional, unificado pelas idéias do socialismo marxista. 
(     ) faziam acordos políticos, para controlar a população e evitar movimentos de rebeldia social. 
(     ) estavam afastadas do governo federal, devido à política centralizadora e antidemocrática desse governo. 
(     ) influenciavam a vida dos grandes partidos nacionais, construindo alianças entre os grupos de Estados 
diferentes. 
 
Questão 05)  
Anda o povo acelerado 
Com horror à palmatória 
Por causa dessa lambança da vacina obrigatória(...) 
Eu não vou nesse arrastão 
Sem fazer o meu barulho 
Os doutores da Ciência 
Terão mesmo que ir no embrulho 
Não embarco na canoa 
Que a vacina me persegue 
Vão meter ferro no boi 
Ou no diabo que os carregue 

 ("A Vacina Obrigatória". In "Memória da Pharmácia", disco Odeon) 

 



Os versos apresentados se referem ao episódio conhecido como a Revolta da Vacina (Rio de Janeiro, 1904). 
Sobre este acontecimento, assinale a única afirmativa CORRETA. 
a) O desconhecimento popular sobre os efeitos da vacina antivariólica, somado à imposição ilegal de sua 
obrigatoriedade, estimulou a insubordinação de vários grupos sociais, como militares e agentes sanitários. 
b) A revolta popular correspondeu a uma reação à lei de vacinação obrigatória contra a varíola, decretada pelo 
governo federal nos quadros da reforma urbana e sanitária, que então ocorria na capital da República, a cidade 
do Rio de Janeiro. 
c) A população carioca rebelou-se contra o médico responsável pela campanha sanitarista, Dr. Oswaldo Cruz, 
que realizou, além da vacinação obrigatória, a destruição de domicílios populares considerados insalubres - os 
cortiços. 
d) Grupos monarquistas contrários à modernização instaurada pelo governo republicano, na qual se incluíam 
ações de saneamento da capital federal, iniciaram uma revolta militar, recebendo o apoio de segmentos 
populares. 
e) A abertura da Avenida Central, hoje Avenida Rio Branco, ocasionou a demolição de diversas moradias 
populares, estimulando saques e motins e uma revolta de trabalhadores urbanos que almejava derrubar o 
governo republicano. 
  
Questão 06)  
Numere a coluna 1 de acordo com a coluna 2: 
 
COLUNA 1 
(1) Convênio de Taubaté - visando impedir o aviltamento do preço do café. 
(2) Revolução Paulista de 1924 e marcha pelo Brasil da coluna Prestes. 
(3) Depressão, crise de 1929 devido à quebra da Bolsa de Nova Iorque. 
(4) Centenário da Independência do Brasil e traslado dos restos mortais de D. Pedro II e Teresa Cristina para 
o solo brasileiro. 
(5) Pequenas rebeliões da FAB (Força Aérea Brasileira) em Aragarças e Jacareacanga. 
(6) Criação do Banco Central do Brasil e Decreto-Lei nŽ 200, que criou a Reforma Administrativa: administração 
direta e indireta. 
 
COLUNA 2 
(     ) Washington Luiz 
(     ) Juscelino Kubitschek 
(     ) Rodrigues Alves 
(     ) Castelo Branco 
(     ) Epitácio Pessoa 
(     ) Arthur Bernardes 
 
A seqüência correta é: 
a) 4 - 3 - 1 - 6 - 2 - 5 
b) 1 - 4 - 5 - 3 - 2 - 6 
c) 2 - 3 - 6 - 4 - 1 - 5 
d) 2 - 3 - 5 - 6 - 4 - 1 
e) 3 - 5 - 1 - 6 - 4 – 2 
 
Questão 07)  
"Existiam poucos ilheenses de nascimento que já tivessem importância na vida da cidade. [...] De todo o 
[Nordeste] do Brasil descia gente para essas terras do Sul da Bahia. A fama corria longe, diziam que o dinheiro 
rodava na rua, que ninguém fazia caso, em Ilhéus, de prata de dois mil réis. Os navios chegavam entupidos de 
emigrantes, vinham aventureiros de toda a espécie, mulheres de toda a idade, para quem Ilhéus era a primeira 
ou a última esperança". 

 (Jorge Amado. "Terras do sem fim", 1943.) 
 
Considerando as condições sociais do sul do estado da Bahia nos primeiros decênios do século XX, referidas 
pelo escritor Jorge Amado, responda. 
a) Qual atividade econômica tornou possível, nessa região, a absorção deste contingente populacional 
expressivo? 
b) Quais as condições históricas do nordeste brasileiro que explicam a saída e o direcionamento de milhares 
de pessoas para os centros economicamente mais dinâmicos do país? 
 
 
 
 



Questão 08)  

 
A ilustração refere-se 
a) ao alto grau de abstenção dos eleitores na Primeira República, o que facilitava a ação de políticos ilustrados. 
b) à prática dos grupos oligárquicos, que controlavam de perto o voto de seus dependentes e agregados. 
c) ao elevado índice de analfabetismo no campo, o que favorecia a distribuição de cédulas eleitorais falsas. 
d) à alternância no poder federal, graças ao controle dos votos, de políticos populares dos diversos Estados 
brasileiros. 
e) ao controle do governo central sobre os governadores, que se valia do estado de sítio no período eleitoral. 
  
 
Questão 09)  
 
"A revolta deixou entre os participantes um forte sentimento de auto-estima, indispensável para formar um 
cidadão. Um repórter de 'A Tribuna' ouviu de um negro acapoeirado frases que atestam esse sentimento. 
Chamando sintomaticamente o jornalista de cidadão, o negro afirmou que a sublevação se fizera para 'não 
andarem dizendo que o povo é carneiro'. O importante - acrescentou - era 'mostrar ao governo que ele não põe 
o pé no pescoço do povo'." 
 Fonte: CARVALHO, José Murilo de. "Abaixo a vacina", in: Revista Nossa História. Ano 2, nŽ13, novembro 2004, p.73-79. 

 
A Revolta da Vacina (1904) a que se refere o texto, é considerada a principal revolta popular urbana da Primeira 
República (1889-1930). 
a) Cite e explique dois motivos geradores de insatisfações que levaram a população da cidade do Rio de Janeiro 
a rebelar-se em 1904. 
b) Identifique dois movimentos populares na área rural, à época da Primeira República. 
 

 


