
 
1. CONTEÚDOS  

Capítulos 4 e 5 

 

2. ROTEIRO DE ESTUDO 

Estudar todos os dias, rever as tarefas e trabalhos não realizados, organizar suas dúvidas e esclarecê-las com o(a) 

professor(a). 

Elaborar um resumo com as principais ideias abordadas sobre os conteúdos acima citados. 

Elaboração de textos referentes aos temas trabalhados. 
Realizar uma leitura cuidadosa dos textos, grifando as partes mais significativas. 
Refazer as atividades do livro referentes aos conteúdos trabalhados 
 

3. FORMA DE AVALIAÇÃO 

 
- Durante o período de recuperação o aluno realizará uma lista com exercícios de revisão que terá 

o valor máximo de 2,0. A lista deverá ser realizada e entregue no dia da prova de REC para o 
aplicador 
 
 
- Os alunos participarão de plantões de dúvidas agendados pela coordenação, se necessário. 
 
- Realização de Prova escrita com o valor de 8,0 agendada pela coordenação. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivo: Retomar os conteúdos trabalhados no trimestre para que dúvidas sejam esclarecidas e métodos de estudos 
sejam estabelecidos. 
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4. Lista de exercícios: 
 
 
 
 
 
 

 

Nome:__________________________________________________________ Nº _____ Data:              
 
1-A chamada Crise de 1929 caracterizou-se por um colapso no sistema financeiro mundial no período do entreguerras, 
isto é, no intervalo entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Tal crise também é identificada com: 
 
a) a Guerra Franco-Prussiana. 
 
b) a quebra da Bolsa de Valores de São Paulo. 
 
c) a Guerra Civil Americana. 
 
d) a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. 
 
e) a Independência dos Estados Unidos. 
 
2- A chamada Crise de 1929 caracterizou-se por um colapso no sistema financeiro mundial no período do entreguerras, 
isto é, no intervalo entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Tal crise também é identificada com: 
 
a) a Guerra Franco-Prussiana. 
 
b) a quebra da Bolsa de Valores de São Paulo. 
 
c) a Guerra Civil Americana. 
 
d) a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. 
 
e) a Independência dos Estados Unidos. 
 
3- Para conter os efeitos da depressão que ocorreu após a Crise de 1929, o governo dos Estados Unidos lançou o 
programa intitulado: 
 
a) Pacto de Varsóvia 
 
b) New Deal 
 
c) Acordo de 1931 
 
d) Projeto Manhattan 
 
e) Plano Marshall 
 
4- O colapso deflagrado no mundo pela crise financeira dos anos 20 teve como principal ato o craque da Bolsa de 
Valores de Nova York, em outubro de 1929. Como consequência dessa crise, podemos destacar: 
 
a) os preços e salários subiram, aumentando a oferta de empregos na área industrial europeia. 
 
b) a Europa recuperou sua prosperidade com altos investimentos dos fundos particulares norte-americanos. 
 
c) o Brasil manteve-se fora da crise com contínuos aumentos das exportações do café. 
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d) o mundo todo foi afetado drasticamente, quando a Inglaterra abandonou o padrão-ouro, permitindo a desvalorização 
da libra. 
 
e) nos primeiros anos da década de 30, a indústria alemã duplicou a sua produção, acarretando o crescimento do 
comércio mundial. 
 
5- Em 1929, a Bolsa de Valores de Nova York quebrou.  As ações se desvalorizaram drasticamente; os estoques de 
cereais se acumularam; os preços dos produtos baixaram.  Fazendeiros faliram.  As grandes indústrias diminuíram 
fortemente a produção; as médias e pequenas fecharam.  Grandes massas de trabalhadores ficaram desempregadas.  
O Estado, essencialmente liberal, não intervinha na produção e o mercado sozinho não controlava a crise.  Para 
controlar a crise, Franklin Delano Roosevelt, democrata eleito presidente em 1932, lançou um programa de 
reconstrução nacional, o New Deal, cuja meta era promover reformas profundas na sociedade norte-americana. 
Baseando-se no texto, responda: Qual a diferença entre o liberalismo econômico clássico e o New Deal? 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
 
6- Getúlio Vargas paira entre palavras e imagens. Em um dos quadros, sorridente, ladeado de escolares também 
sorridentes, Getúlio toca o rosto de uma menina; ao seu lado, um menino empunha a bandeira nacional. Os textos são 
todos conclamativos e supõem sempre uma voz a comandar o leitor infantil e a incitá-lo para a ação. A mesma 
getulização dos textos escolares se faz presente na ampla literatura encomendada pelo DIP [...]. 
 
(Alcir Lenharo. Sacralização da política, 1986.) 
 
Explique o que o autor chama de “getulização dos textos escolares” e analise o papel do DIP (Departamento de 
Imprensa e Propaganda) durante o Estado Novo (1937-1945). 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
 
7- Em janeiro de 1932, o aniversário de São Paulo foi comemorado com enorme comício na Praça da Sé. A multidão 
empunhava bandeiras do Estado, além de cartazes com palavras de ordem como “Tudo pelo Brasil! Tudo por São 
Paulo!”, “Abaixo a ditadura!”, ou ainda “Constituição é Ordem e Justiça!”. 
 
(Ilka Stern Cohen, “Quando perder é vencer”. Revista de História da Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro, jul. 2012. 
http://www.revistadehistoria.com.br/secao/dossie-imigracao-italiana/quando-perder-e-vencer. Acessado em 05/10/2012.) 
 
Aponte dois aspectos que contribuíram para a tensão entre o governo Vargas e o Estado de São Paulo, em 1932. 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
 
8- A década de 1930 no Brasil é normalmente associada ao varguismo. Além da liderança de Getúlio Vargas, o período 
também apresentou forte radicalização política. Como podemos associar tal fenômeno ao panorama internacional de 
então? Cite dois exemplos de agrupamentos políticos radicais atuantes no Brasil dos anos 30 e algumas de suas 
principais propostas. 
 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
 
9- "Foi em 1930 
que à frente da Revolução 
Getúlio Vargas assumiu 
a Presidência do Brasil. 
 
Era um tempo novo que se abria 
o desenvolvimento industrial 
as leis trabalhistas ele cria 



é a Previdência Social 
Eram anos de conquista 
e de grande agitação pelo poder 
de 32 a 37, 
 
aquele estadista 
reprimiu os paulistas 
comunistas e integralistas. 
Mas não há quem esconda 
seu valor de idealista, 
basta falar em Volta Redonda, (...) " 
 
(Gomes, Dias e Gullar, Ferreira. Dr. Getúlio: sua vida e sua glória. São Paulo, Civilização Brasileira, 1968. pp. 10 e 11) 
 
a)Indique duas características do governo de Getúlio Vargas, no período entre 1930 e 1937. 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 

 
b) Explique uma característica do Estado Novo. 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
 
10- Getúlio Vargas pôde, em 1937, inaugurar um novo governo, conhecido como Estado Novo. Sobre esse período, é 
correto afirmar que: 
 
a) era caracterizado pelo exercício da democracia e das liberdades civis, em repúdio às idéias comunistas que 
ameaçavam a nação, dada a intenção desses grupos revolucionários de chegar ao poder por meio de um golpe. 
b) diante da ameaça comunista, o Parlamento, as Assembléias Estaduais, assim como as Câmaras Municipais, 
passaram a legislar e a intervir em diversos assuntos da política nacional. 
c) ocorreu a imposição de uma Constituição autoritária, influenciada pelas doutrinas fascistas que vigoravam em 
algumas nações européias, o que representou o início de um período de ditadura. 
d) dentro do novo regime, graças à subordinação das corporações sindicais ao Estado, que passou a controlar a ação 
dos trabalhadores, houve a conquista de direitos trabalhistas, resultado da boa vontade das elites empresariais. 
e) a conjuntura econômica internacional contribuiu para a consolidação do Estado Novo, que, diante da crise que ainda 
persistia no setor cafeeiro, aumentou o seu papel interventor, buscando solucionar o problema das exportações 
nacionais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 


