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Conteúdos 
Eletricidade  
 Eletricidade em nossas casas (o consumo de energia).  
 O comportamento elétrico da matéria (cargas elétricas).  
 O circuito elétrico e a corrente elétrica.  
 Tensão elétrica. 
 
Eixo temático 
Terra e Universo. 
 
Expectativas de aprendizagem 

 Identificar materiais como bons e maus condutores e isolantes elétricos, na análise de situações práticas e 
experimentais, relacionando-os ao risco de choques elétricos no corpo humano e uso com segurança.  

 Identificar a voltagem em aparelhos elétricos.  

 Identificar o significado da potência de aparelhos elétricos em situações práticas, envolvendo avaliação de 
consumo de energia elétrica.  

 Compreender as instalações elétricas de nossas casas como um grande circuito, identificando os principais 
dispositivos elétricos utilizados.  

 Compreender a evolução do uso da eletricidade na produção de tecnologias.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MATERIAL DO PROFESSOR 
9º ANO ENSINO FUNDAMENTAL / 3º BIMESTRE/2018 

CIÊNCIAS DA NATUREZA - CIÊNCIAS 
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ATIVIDADES 
 

1. Jorge trabalha em uma lanchonete e apostou, com seu colega Antônio, que seria capaz de fazer um suco, em menos 
de 1 minuto, se tivesse um bom liquidificador. Para isso, comprou uma “super máquina” de fazer sucos. A potência do 
motor de seu liquidificador é de 100 𝑊 e, para fazer o suco, a máquina realizou um trabalho de 2 000 𝐽. Jorge venceu 
a aposta? 
 
(A) Sim, pois o tempo gasto foi de 20 segundos. 
(B) Não, pois o tempo gasto foi de 100 segundos. 
(C) Não tem como saber o resultado, pois faltam dados para resolver o problema. 
(D) Não, pois o trabalho gasto pelo liquidificador foi maior que a potência e a máquina não funcionou. 

Disponível em: <http://www.rio.rj.gov.br/dlstatic/10112/1190321/DLFE-208008.pdf/1.0>. Acesso em: 05 jun. 2018. 

Gabarito: A 
Comentário 
Para determinação do tempo utiliza-se a definição de potência: 
 

𝑃 =
∆𝐸

∆𝑡
 

Onde, 
 
P – Potência; 
ΔE – Variação da energia; 
Δt – Variação do tempo. 
 
Substitue-se: 

100 =
2000

∆𝑡
 

 
∆𝑡 = 20 𝑠. 

 
2. Classifique os seguintes materiais em condutores ou isolantes: 

Vidro, plástico, ferro, ouro, madeira, lã, cobre e alumínio 

 

Condutores Isolantes 

  

  

  

  

Disponível em: <http://alvinhouau.blogspot.com/2014/12/exercicios-sobre-eletricidade-9-ano_18.html>. Acesso em: 05 jun. 2018. 

Resposta 

Condutores Isolantes 

Ferro Vidro 

Ouro Plástico 

Cobre Madeira 

Alumínio Lã 

 
3. (UFTPR) A passagem da corrente elétrica pode produzir calor. Instalações elétricas malfeitas, uso de materiais de 
baixa qualidades ou desgaste de materiais antigos, podem provocar curto-circuito. Para se evitar riscos de incêndios, 
as instalações elétricas devem conter um dispositivo de segurança denominado 
 
(A) diodo. 
(B) disjuntor. 
(C) relógio de luz. 
(D) estabilizador de tensão. 
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Gabarito: B 
Comentário 
Um disjuntor é um dispositivo eletromecânico, que funciona como um interruptor automático, destinado a proteger 
uma determinada instalação elétrica contra possíveis danos causados por curto-circuito e sobrecargas elétricas. A sua 
função básica é a de detectar picos de corrente que ultrapassem o adequado para o circuito, interrompendo-a 
imediatamente antes que os seus efeitos térmicos e mecânicos possam causar danos à instalação elétrica protegida. 

Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Disjuntor>. Acesso em: 05 jun. 2018. 

 
4. Com base nas figuras a seguir, responda: 

 
 
a) O que transforma energia elétrica em luz e calor? 
b) O que gera energia elétrica? 
c) O que conduz a eletricidade? 
d) O que abre e fecha o circuito? 

Disponível em: <http://alvinhouau.blogspot.com/2014/12/exercicios-sobre-eletricidade-9-ano_18.html>. Acesso em: 05 jun. 2018. 

Resposta 
a) As lâmpadas (3) são dispositivos que convertem a energia elétrica em luz e calor via efeito joule. 
b) As pilhas (2) por meio de reações químicas são capazes de gerar energia elétrica.  
c) Os fios elétricos (4) são constituídos de materiais condutores como o cobre, por exemplo. 
d) A tomada liga-desliga pode permitir ou não a passagem de corrente elétrica a depender de sua posição. Na posição 
“desligada” a chave “abre o circuito” não permitindo a passagem de corrente. Na posição “ligada” o inverso acontece. 
 
5. Responda as seguintes questões:  
 
a) O que significa dizer que um corpo está eletrizado? 
b) Em corpos eletricamente neutros, o que podemos dizer quanto ao número de prótons e elétrons? 
c) O que ocorre quando um corpo está com menos elétrons que prótons? 
a) Um corpo é dito eletrizado se seu número de prótons for diferente de seu número de elétrons. 
b) Corpos neutros possuem o mesmo número de prótons e elétrons. 
c) Nessa situação dizemos que o corpo está eletrizado positivamente.  
 
6. (UECE) A matéria, em seu estado normal, não manifesta propriedades elétricas. No atual estágio do conhecimento 
da estrutura atômica, isso nos permite concluir que a matéria 

(A) é constituída somente de prótons.  
(B) é constituída somente de nêutrons.  
(C) possui quantidades iguais de prótons e elétrons.  
(D) possui maior número de nêutrons que de prótons. 

Gabarito: C 

 
 
 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Eletromec%C3%A2nica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Interruptor
https://pt.wikipedia.org/wiki/Instala%C3%A7%C3%A3o_el%C3%A9trica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Curto-circuito
http://2.bp.blogspot.com/-5utZfcagfSE/VJMdWoVg6LI/AAAAAAAABf8/AIzrf3sKULE/s1600/Sem+t%C3%ADtulo.pngaaert,l%C3%A7.png
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Comentário 
O átomo constitui a estrutura íntima da matéria. Ele é formado de prótons, elétrons e neutros. O corpo estará 
eletrizado se o número de prótons (carga positiva) for diferente do número de elétrons (carga negativa). Se o número 
de prótons for igual ao número de elétrons o corpo estará eletricamente neutro. 
 

7. Julgue os itens a seguir: 

I. Um corpo que tem carga positiva possui mais prótons do que elétrons; 
II. Dizemos que um corpo é neutro quando ele possui o mesmo número de prótons e de elétrons; 
III. O núcleo do átomo é formado por elétrons e prótons. 
 
Estão corretas as afirmativas: 
 
(A) I e II apenas. 
(B) II e III apenas. 
(C) I e III apenas. 
(D) I, II e III. 

Disponível em: <https://exercicios.mundoeducacao.bol.uol.com.br/exercicios-fisica/exercicios-sobre-carga-eletrica.htm#resposta-703>. Acesso em: 
06 jun. 2018. 

Gabarito: A 
Comentário  
Um corpo fica eletrizado se seu número de prótons for diferente do número de elétrons. Quando um corpo possui 
prótons e elétrons em igual quantidade dizemos que ele está neutro. 

 
8. São materiais cujas cargas elétricas possuem dificuldade para se moverem livremente:  
 
(A) bons condutores.  
(B) maus condutores.  
(C) supercondutores.  
(D) neutros.  

Disponível em: <http://www.cbpf.br/~stalme/lista1_3ano.pdf>. Acesso em: 06 jun. 2018.  

Gabarito: B 
Comentário 
Um bom condutor elétrico é considerado um material que permite com que as partículas eletrizadas se movimentem 
facilmente. Um exemplo de um bom condutor elétrico são os metais que possuem elétrons livres. 
Um mau condutor ou isolante elétrico é totalmente o contrário de um condutor elétrico. Ele é considerado um material 
que não apresenta facilidade de movimento de suas partículas eletrizadas. Um exemplo de um isolante elétrico são os 
não-metais, como por exemplo, o vidro. 
 

9. Leia o texto e, a seguir, responda as atividades 10, 11 e 12. 

 

Um chuveiro com potência de 5 000 𝑊 pode trabalhar com uma corrente de apenas vinte e poucos amperes, já que 
está ligado em 220 𝑉, enquanto um processador pode precisar de 50 ou até mesmo 100 𝐴 para fazer o seu trabalho, 
já que utiliza uma tensão muito mais baixa. 
Para um eletricista que está acostumado a lidar com chuveiros e torradeiras, a ideia de um processador usando 100 𝐴 
pode soar absurda, mas este é apenas mais um exemplo de quanta tecnologia vai na produção de um PC atual.  

http://goo.gl/NON99t>. Acesso em: 06 nov. 2014 
Disponível em: <http://colegioefaculdadekennedy.com.br/pg/painel_admin/planos_estudo/arquivos/9SAB_A.pdf>. Acesso em: 06 jun. 2018 

(adaptado).  

Quais são as medidas elétricas que aparecem no texto? 
Potência elétrica dada em watts (W); corrente elétrica dada em ampère (A); tensão elétrica dada em volt (V). 
 
10. O que é potência elétrica? 
Potência é uma grandeza física que mede a energia que está sendo transformada por unidade de tempo, ou seja, 
mede o trabalho realizado por uma determinada máquina por unidade de tempo. Assim, tem-se: 

𝑃 =
∆𝐸

∆𝑡
 

A unidade de medida é: 𝐽/𝑠 =  𝑤𝑎𝑡𝑡, 𝑊. 
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11. O que é tensão elétrica?  
Para que haja movimento de elétrons dentro de um material condutor, é necessário fornecer aos elétrons energia 
potencial elétrica. A força que irá movimentar os elétrons pode ser denominada diferença de potencial (ddp), força 
eletromotriz ou, ainda, tensão elétrica. O esquema abaixo ajuda a entender melhor. 

 
“O personagem está fazendo uma força para empurrar elétrons dentro de um condutor”. Esses elétrons “empurrados” 
estão adquirindo energia para se movimentarem. 
Precisa-se descobrir agora o que gera essa tensão. Dá-se o nome de geradores e, hoje em dia, existem várias classes de 
geradores como exemplo: baterias e pilhas. 

Disponível em: <http://www.coladaweb.com/fisica/eletricidade/tensao-eletrica>. Acesso em: 06 jun. 2018.  

 

12. Uma garota usa seu secador de cabelos por um tempo total de 2 horas no mês. Sabendo que a potência do 
aparelho é de 850 𝑊, encontre o consumo total de energia em 𝑘𝑊ℎ. 
Resposta 

𝐸 = 𝑃 𝑥 𝛥𝑡 

Onde: 

𝐸 –  𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑒𝑙é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 (𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜); 

𝑃 –  𝑃𝑜𝑡ê𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑙é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎; 

𝛥𝑡 –  𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎çã𝑜. 

𝐸 =  850 𝑥 2 = 1700 𝑊ℎ 
Para encontrar o resultado em 𝑘𝑊ℎ deve-se dividir por 1 000, assim: 
 

𝐸 = 1,7𝑘𝑊ℎ 
 
13. (ENEM-adaptada) Entre as inúmeras recomendações dadas para a economia de energia elétrica em uma 
residência, destacamos as seguintes: 
 Substitua lâmpadas incandescentes por fluorescentes compactas. 
 Evite usar o chuveiro elétrico com a chave na posição “inverno” ou “quente”. 
 Acumule uma quantidade de roupa para ser passada a ferro elétrico de uma só vez. 
 Evite o uso de tomadas múltiplas para ligar vários aparelhos simultaneamente. 
 Utilize, na instalação elétrica, fios de diâmetros recomendados às suas finalidades. 

 
A característica comum a todas essas recomendações é a proposta de economizar energia através da tentativa de, no 
dia-a-dia, reduzir 
 

(A) a potência dos aparelhos e dispositivos elétricos. 
(B) o tempo de utilização dos aparelhos e dispositivos. 
(C) o consumo de energia elétrica convertida em energia térmica. 
(D) o consumo de energia térmica convertida em energia elétrica. 
Gabarito: C 
Comentário 

Cada uma das recomendações busca diminuir o efeito joule, ou seja, a transformação de energia elétrica em térmica e, 
assim, economizar energia elétrica em uma residência. 
 
14. Uma etiqueta presa a um aparelho elétrico indica (1200 𝑊 –  220 𝑉). Supondo que seja ligado corretamente, o 
valor da sua potência elétrica dissipada e o valor da energia elétrica que consome em uma hora de funcionamento 
será, respectivamente de: 
 

(A) 220 𝑉 𝑒 0,21 𝑘𝑊ℎ. 

(B) 220 𝑉 𝑒 2,2 𝑘𝑊ℎ. 

(C) 1 200𝑊 𝑒 1,2 𝑘𝑊ℎ. 

(D) 1 200𝑊 𝑒 3,6 𝑘𝑊ℎ . 

Gabarito: C 
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Comentário 
A potência elétrica dissipada pelo aparelho, quando ligado aos terminas de uma fonte de tensão de 200 𝑉 é de 
1200 𝑊. 
O consumo de energia elétrica em uma hora de funcionamento: 

𝐸 = 𝑃 𝑥 𝛥𝑡 

Onde: 

E – Energia elétrica (consumo); 

P – Potência elétrica; 

Δt – Tempo de utilização. 

𝐸 =  1 200 𝑥 1 = 1 200 𝑊ℎ 
 
Para encontrar o resultado em 𝑘𝑊ℎ deve-se dividir por 1 000, assim: 
 

𝐸 = 1,2 𝑘𝑊ℎ 
 
Analisando a tabela a seguir responda as questões 15 e 16. 
 

 
Disponível em: <http://www.mbmideias.com.br/capa.asp?noticia=297>. Acesso em: 06 jun. 2018. 

 
15. Qual dos equipamentos eletrodomésticos mostrados na tabela consome mais energia elétrica se ligados durante o 
mesmo período de tempo? 
Segundo os dados da tabela, o equipamento que mais consome energia elétrica durante um mesmo período de tempo 
é o chuveiro elétrico, pois apresenta uma potência de 4400 𝑊. 
 
16. Qual dos eletrodomésticos da tabela consome menos energia elétrica se ligados durante o mesmo período de 
tempo? 
Segundo os dados da tabela, o equipamento que consome menos energia elétrica durante um mesmo período de 
tempo é o aparelho televisor de 80 𝑊. 
 
17. Preencha a cruzadinha: 
 

 
 
1- Diferença de potencial elétrico. 
2- Nome dado ao movimento ordenado de cargas elétricas em um condutor. 
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3- Descarga elétrica violenta no corpo. 
4- Oposição que oferece à passagem de corrente elétrica. 
5- Partícula negativa. 
6- Unidade de resistência elétrica. 
7- Dispositivo que transforma energia elétrica em calor. 
8- Efeito ________: aquecimento resultante da resistência oferecida pelo condutor. 
9- Dispositivo de segurança que derrete em caso de superaquecimento. 
10- Aparelho que converte uma forma qualquer de energia em eletricidade. 
11- Tipo de lâmpada que transforma energia elétrica em luz e calor.  
12- Unidade de potência. 
13- Aparelho para medir corrente elétrica. 
14- Tipo de gerador que utiliza placas metálicas. 
Resposta 
1 = voltagem, 2 = corrente (elétrica), 3 = choque, 4 = resistência, 5 = elétron, 6 = ohm, 7 = resistor, 8 = joule, 9 = fusível, 
10 = gerador, 11 = incandescente, 12 = watt, 13 = amperímetro, 14 = pilha. 

Disponível em: <http://alvinhouau.blogspot.com.br/2014/12/exercicios-cruzadinha-sobre.html>. Acesso em: 06 jun. 2018. 

 
Tabela comum às questões 18 e 19. 
 

 
Disponível em: <http://ane-penapolis.blogspot.com.br/2010/08/consumo-com-responsabilidade.html>. Acesso em: 06 jun. 2018. 

 
18. Segundo dados presentes nesta tabela, os eletrodomésticos que mais consomem energia em um mês são o ar 
condicionado, o chuveiro e a geladeira. Aponte alternativas tecnológicas para que se possa reduzir o custo mensal da 
conta de energia elétrica. 
A energia gerada através da instalação de painéis solares pode ser destinada a utilização doméstica como no caso do 
ar condicionado e da geladeira. Ou, ainda, a energia solar pode ser utilizada diretamente para aquecimento da água a 
ser utilizada no chuveiro elétrico, reduzindo o consumo de energia elétrica deste aparelho. 
 
19. Quais atitudes poderiam ser tomadas para reduzir a conta de energia de uma família que apresenta o consumo 
médio mensal similar aos dados da tabela, com relação aos eletrodomésticos que mais consomem energia? 
Reduzir a utilização do ar condicionado, fazendo um uso consciente durante o dia e diminuir o tempo em que o 
chuveiro elétrico permanece ligado, ou ainda, utilizá-lo com a chave na posição verão ou desligada para consumir 
menos energia. 
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20. Em residências é comum a utilização de tomadas como a mostrada na figura.  
 

Disponível em: <http://www.fg.com.br/interruptor-sobrepor-1tc-liga-desliga-cinza/p>. Acesso em: 06 jun. 2018. 
 

Para um circuito elétrico residencial, qual a função desse tipo de componente elétrico? 
A tomada “liga-desliga” tem a função de abrir ou fechar o circuito para passagem de corrente elétrica. Assim, se a 
tomada estiver na posição ligada, o circuito está fechado permitindo o fluxo da corrente elétrica nos demais 
componentes.  
 
21. No circuito elétrico simples mostrado a seguir temos uma lâmpada incandescente ligada a uma bateria de 
automóvel de 12 𝑉. A lâmpada pode ser ligada ou desligada utilizando-se o interruptor “liga-desliga”. 

 
Disponível em: <http://vestibular.brasilescola.uol.com.br/enem/circuitos-eletricos-no-enem.htm>. Acesso em: 06 jun. 2018. 

 
Para esse circuito a função da bateria será 
 
(A) resfriar o circuito elétrico. 
(B) gerar energia para a lâmpada. 
(C) diminuir a luminosidade da lâmpada. 
(D) se opor a passagem de corrente elétrica.  
Gabarito: B 
Comentário 
O gerador elétrico é um aparelho que estabelece uma diferença de potencial com o objetivo de fazer com que a 
corrente elétrica se estabeleça em um circuito. A bateria da figura faz o papel de gerador elétrico alimentando com 
energia elétrica a lâmpada incandescente. 
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Conteúdos 
Continente europeu. 
Oceania 
 
Eixo (s) temático(s) 
Social – Cartográfico – Físico territorial.  
 
Expectativas de aprendizagem 

 Aplicar conhecimentos cartográficos para identificar as regionalizações internas do continente europeu 
e da Oceania. 

 Compreender a integração, as desigualdades internas e os conflitos locais e regionais do continente 
europeu.  

 Reconhecer as diferentes paisagens europeias, identificar as potencialidades econômicas e culturais do 
continente e reconhecer sua importância para a melhoria dos povos europeus e de outros povos. 

 Compreender os aspectos gerais da Oceania (ou continente australiano) e a situação de seus países no 
contexto do mundo atual e nas suas relações com o Brasil.  

 Compreender a integração, as desigualdades internas e os conflitos na Oceania. 

 Compreender as diferentes paisagens da Oceania, identificar as potencialidades econômicas e culturais 
do continente e reconhecer sua importância para a melhoria de seus povos e de outros povos. 

 Elaborar,  ler  e  interpretar  a  linguagem  dos  símbolos  gráficos  (formas  de  representar fenômenos), 
como fotografias comuns, aéreas ou de satélite, mapas, tabelas, gráficos e desenhos, para compreender e 

localizar os continentes e países, que compõem o espaço mundial europeu e da Oceania.  
 

 
 
 

MATERIAL DO PROFESSOR 
9º ANO ENSINO FUNDAMENTAL / 3º BIMESTRE/2018 

CIÊNCIAS HUMANAS - GEOGRAFIA 
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ATIVIDADES 

 
Observe o mapa e responda a atividades 1 e 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Localize geograficamente a Europa considerando os hemisférios terrestres. 
A Europa localiza-se no Hemisfério Norte, e possui terras nos hemisférios Ocidental e Oriental por ser 
cortada pelo Meridiano de Greenwich. 
DG6 - Interpretar mapas, imagens, gráficos e tabelas.  
Expectativa de aprendizagem 

 Aplicar conhecimentos cartográficos para identificar as regionalizações internas do continente europeu e 
da Oceania. 

BORGES, Clarice; PAZ, Miguel. Tempo de geografia 9. 3 ed. São Paulo: Editora do Brasil, 2016, p. 50. 

 
2. O continente europeu encontra-se totalmente no hemisfério ____________, sendo cortado no extremo 
norte pelo ____________. O meridiano de ____________ passa na cidade de Londres e separa as terras 
europeias em dois hemisférios: ____________ e ____________. Porém, a maior parte das terras está no 
hemisfério ____________. 
 
Assinale a alternativa que completa corretamente o texto sobre a localização do continente europeu. 
 
(A) Sul / Círculo Polar Ártico / Greenwich / Ocidental / Oriental / Ocidental. 
(B) Norte / Trópico de Câncer / Greenwich / Ocidental / Oriental / Oriental.  
(C) Norte / Círculo Polar Ártico / Greenwich / Ocidental / Oriental / Oriental.  
(D) Norte / Trópico de Capricórnio / Greenwich / Oriental / Ocidental / Ocidental. 
Gabarito: C 
DG6 - Interpretar mapas, imagens, gráficos e tabelas.  
Expectativa de aprendizagem 

 Aplicar conhecimentos cartográficos para identificar as regionalizações internas do continente europeu e 
da Oceania. 

MAGALHÃES, Claudia. Passaporte para geografia: caderno de atividades. 9 Ano. São Paulo: Editora do Brasil, 2007, p. 10. 
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Observe o mapa e responda a atividade 3. 

 
3. Que limites naturais separam a Europa da 
 
a. Ásia? 
A leste: Montes Urais, Rio Ural e Mar Cáspio; a sudeste: montanhas do Cáucaso e Mar Negro. 
 
b. África? 
Ao sul: Mar Mediterrâneo. 
 
DG6 - Interpretar mapas, imagens, gráficos e tabelas.  
Expectativa de aprendizagem 

 Aplicar conhecimentos cartográficos para identificar as regionalizações internas do continente europeu e 
da Oceania. 

BORGES, Clarice; PAZ, Miguel. Tempo de geografia 9. 3 ed. São Paulo: Editora do Brasil>. 2016, p. 50. 
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Observe o mapa e responda as atividades 4 e 5. 

 
4. Que forma de relevo predomina no território europeu? Cite três exemplos. 
Predominam as planícies. Exemplos: Planície Sarmática, Planície do Pó e Planície Húngara. 
DG6 - Interpretar mapas, imagens, gráficos e tabelas.  
Expectativa de aprendizagem 

 Elaborar, ler e interpretar a linguagem dos símbolos gráficos (formas de representar fenômenos), como 
fotografias comuns, aéreas ou de satélite, mapas, tabelas, gráficos e desenhos, para compreender e 
localizar os continentes e países, que compõem o espaço mundial europeu e da Oceania. 

BORGES, Clarice; PAZ, Miguel. Tempo de geografia 9. 3 ed. São Paulo: Editora do Brasil, 2016, p. 50. 

 
5. Caracterize os planaltos do continente quanto à sua origem e formação. 
Encontram-se áreas de maciços cristalinos muito antigos, formados na Era Paleozoica, que sofreram ao 
longo de milhões de anos intensos processos erosivos e tectonismos, sendo por fim cobertas por 
sedimentos. Apresentam elevações arredondadas, que não ultrapassam 2500m. 
DG6 - Interpretar mapas, imagens, gráficos e tabelas.  
Expectativa de aprendizagem 

 Elaborar, ler e interpretar a linguagem dos símbolos gráficos (formas de representar fenômenos), como 
fotografias comuns, aéreas ou de satélite, mapas, tabelas, gráficos e desenhos, para compreender e 
localizar os continentes e países, que compõem o espaço mundial europeu e da Oceania. 

BORGES, Clarice; PAZ, Miguel. Tempo de geografia 9. 3 ed. São Paulo: Editora do Brasil, 2016, p. 50. 
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Observe o mapa e responda a atividade 6, 7 e 8. 
 

 
BORGES, Clarice; PAZ, Miguel. Tempo de geografia 9. 3 ed. São Paulo: Editora do Brasil, 2016, p. 45. 

 
6. Qual a regionalização apresentada no mapa?  
O mapa apresenta a regionalização da Europa Ocidental e Oriental. 
DG14 - Reconhecer as diferentes regionalizações do espaço geográfico.  
Expectativa de aprendizagem 

 Aplicar conhecimentos cartográficos para identificar as regionalizações internas do continente europeu e 
da Oceania. 

 
7. Explique por que a Europa é dividida em Ocidental e Oriental. 
Europa Ocidental e Oriental é uma divisão regional de natureza político-ideológica, sem levar muito em 
consideração a localização geográfica dos países. Os países da Europa Ocidental são aqueles países que 
fizeram parte da aliança capitalista durante a Guerra Fria, enquanto que da Europa Oriental são os 
chamados ex-socialistas, em que muitos faziam parte da, então, URSS. Atualmente, os países da Europa 
Ocidental são mais desenvolvidos economicamente que os da porção Oriental. 
DG14 - Reconhecer as diferentes regionalizações do espaço geográfico.  
Expectativa de aprendizagem 

 Aplicar conhecimentos cartográficos para identificar as regionalizações internas do continente europeu e 
da Oceania. 

Disponível em: <https://exercicios.brasilescola.uol.com.br/exercicios-geografia/exercicios-sobre-europa-regional.htm#questao-3>. 
Acesso em: 06 jun. 2018 (adaptado). 

 
8. Cite exemplos de três países da Europa Ocidental e três da Europa Oriental. 
Países da Europa Ocidental: França, Áustria e Inglaterra; países da Europa Oriental: Polônia, Ucrânia e 
Rússia. 

BORGES, Clarice; PAZ, Miguel. Tempo de geografia 9. 3 ed. São Paulo: Editora do Brasil. 2016. p. 67. 

DG14 - Reconhecer as diferentes regionalizações do espaço geográfico.  
 
 



14 
 

Expectativa de aprendizagem 

 Aplicar conhecimentos cartográficos para identificar as regionalizações internas do continente europeu e 
da Oceania. 

 
Observe o mapa e responda as atividades 9, 10 e 11. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. Qual a regionalização apresentada no mapa? 
O mapa apresenta a regionalização físico-geográfica do continente europeu. 
DG14 - Reconhecer as diferentes regionalizações do espaço geográfico.  
Expectativa de aprendizagem 

 Aplicar conhecimentos cartográficos para identificar as regionalizações internas do continente europeu e 
da Oceania. 

 
10. Qual o critério adotado na regionalização do mapa?  
O critério adotado na regionalização do mapa é a localização geográfica dos países e algumas 
características naturais. 
DG14 - Reconhecer as diferentes regionalizações do espaço geográfico.  
Expectativa de aprendizagem 

 Aplicar conhecimentos cartográficos para identificar as regionalizações internas do continente europeu e 
da Oceania. 

 
11. Cite exemplos de três países de cada região. 
Países da Europa Mediterrânea ou do Sul: Portugal, Espanha e Itália; da Europa Ocidental e Central: Reino 
Unido, França e Alemanha; da Europa Oriental ou do Leste: Polônia, Hungria e Romênia; da Europa Nórdica 
ou do Norte: Noruega, Suécia e Finlândia. 
DG14 - Reconhecer as diferentes regionalizações do espaço geográfico.  
Expectativa de aprendizagem 

 Aplicar conhecimentos cartográficos para identificar as regionalizações internas do continente europeu e 
da Oceania. 
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(CEFET – PR) 
A Europa é um continente pequeno em relação ao grande número de países que o compõem. É 

extremamente fragmentado em termos geopolíticos, tendo um grande número de países minúsculos.  
 
12. Verifique as alternativas a seguir que abordam aspectos físicos e socioeconômicos desse continente e 
identifique a INCORRETA. 
 
(A) O Reino Unido é composto por Irlanda do Norte, Escócia, País de Gales e Inglaterra. A ilha da Grã-

Bretanha é uma ilha de solo ácido e pouco espaço para agropecuária.  
(B) Na França, a presença do carvão mineral e do minério de ferro, no norte e no nordeste do país, mais a 

garantia do abastecimento de matérias-primas e do mercado consumidor, representada por um grande 
império colonial, favoreceram a industrialização sistematizada a partir da segunda metade do século 
XIX. 

(C) Na Itália, enquanto o Sul é uma região desenvolvida e de alta renda per capita, o Norte do país chamado 
"Mezzogiorno" é uma região pobre, subdesenvolvida, com baixa renda per capita, sobretudo na Sicília. A 
base social e econômica do norte é o latifúndio, produtos de itens agrícolas, especialmente cítricos e 
azeitonas. 

(D) É formada por países considerados mais urbanizados, mais industrializados, mais desenvolvidos, como 
Alemanha, França, Inglaterra, norte da Itália, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Áustria, Suíça, Dinamarca e 
os países escandinavos ─ Suécia, Noruega e Finlândia. Encontram-se também países menos 
desenvolvidos, menos industrializados, como Portugal, Grécia e os ex-socialistas. 

(E) Na região da Renânia, no noroeste da Alemanha, encontra-se a maior concentração industrial desse 
país, sendo também a principal área industrial da Europa. Os principais complexos urbano-industriais 
são: Essen, Düsseldorf, Colônia, Dortmund, Aachen, Buisburg, Bonn, etc. Além de uma forte indústria de 
base ─ siderurgia e metalurgia ─, ali estão instaladas também indústrias químicas, refinarias de petróleo, 
indústrias têxteis, alimentícias e outras. 

Gabarito: C 
DG27 - Analisar as dinâmicas políticas, econômicas e sociais em diferentes continentes. 
Expectativa de aprendizagem 

 Reconhecer as diferentes paisagens europeias, identificar as potencialidades econômicas e culturais do 
continente e reconhecer sua importância para a melhoria dos povos europeus e de outros povos.  

Comentário 
As características citadas do sul correspondem ao norte, e vice-versa. Aliás, a região da Sicília fica na porção 
sul do país. Há uma enorme disputa preconceituosa entre as populações do sul e do norte da Itália. 

Disponível em: <https://exercicios.brasilescola.uol.com.br/exercicios-geografia/exercicios-sobre-europa-regional.htm#resp-2>. 
Acesso em: 06 jun. 2018 (adaptado). 

 
13. (CEFET – PR) As alternativas a seguir referem-se aos países de destaque da economia Europeia. 
Identifique a que está INCORRETA. 
 
(A) Na Alemanha, as reservas de ferro são pequenas, e apresentam baixo teor metálico. As jazidas estão 

apenas no nordeste e sudeste da antiga RFA. Por isso a Alemanha é grande importadora de ferro da 

Suécia e do Brasil. 

(B) A Península Itálica é pouco maior que os estados do Rio de Janeiro e São Paulo juntos. Suas cidades são 

antigas e históricas, guardando ricos monumentos, o que torna o país uma das maiores atrações 

turísticas de todo o mundo. 

(C) Na Alemanha, o relevo sofre uma inclinação do Sul para o Norte. No sul, observamos a região dos Alpes 

Bávaros – área originalmente coberta pela Floresta Negra resultante do clima temperado, com 

atividades de extrativismo vegetal e reflorestamentos. 

(D) O território inglês encontra-se em situação privilegiada dentro da Europa: tem fronteira com o 

Atlântico, o Mediterrâneo e o Mar do Norte – três portas de entrada e saída, fator importante e 

estratégico para o desenvolvimento econômico. 
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(E) O relevo da França apresenta as seguintes características: no norte, dominam as planícies sedimentares 

– é o relevo de Paris; no sul, os Montes Pirineus – separando a Península Ibérica. No sudeste, os Alpes – 

com seu ponto culminante, o Monte Branco. Entre as duas cadeias montanhosas, um grande maciço – o 

Maciço Central Francês. 

Gabarito: D 

DG27 - Analisar as dinâmicas políticas, econômicas e sociais em diferentes continentes. 
Expectativa de aprendizagem 

 Reconhecer as diferentes paisagens europeias, identificar as potencialidades econômicas e culturais do 
continente e reconhecer sua importância para a melhoria dos povos europeus e de outros povos.  

Comentário 

As fronteiras do território inglês são Oceano Atlântico, em toda costa oeste, Mar do Norte, ao norte, e Canal 
da Mancha, ao sul. O território inglês não faz fronteira, portanto, com o Mar Mediterrâneo. 

Disponível em: <https://exercicios.brasilescola.uol.com.br/exercicios-geografia/exercicios-sobre-europa-regional.htm#resp-2>. 
Acesso em: 06 jun. 2018 (adaptado). 

 
14. O Eurotúnel, inaugurado em 1994, é um dos maiores projetos de infraestrutura da Europa. Essa obra 
consiste em um túnel ferroviário, proporcionando acesso entre dois países separados pelo Canal da 
Mancha. Marque a alternativa que indica esses dois países. 
 
(A) Itália e Portugal. 
(B) França e Espanha. 
(C) Alemanha e Suécia. 
(D) Portugal e Espanha. 
(E) Reino Unido e França. 
Gabarito: E 
DG27 - Analisar as dinâmicas políticas, econômicas e sociais em diferentes continentes. 
Expectativa de aprendizagem 

 Compreender a integração, as desigualdades internas e os conflitos locais e regionais do continente 
europeu. 

Comentário 
Inaugurado em 1994, o Eurotúnel consiste em um túnel ferroviário localizado entre 40 a 70 metros abaixo 
do nível do mar, que proporciona o acesso entre França e Reino Unido, atravessando uma barreira 
geográfica entre esses dois territórios, o Canal da Mancha. 

Disponível em: <https://exercicios.brasilescola.uol.com.br/exercicios-geografia/exercicios-sobre-europa.htm#questao-3>. Acesso 
em: 06 jun. 2018 (adaptado). 

 
15. Analise as afirmativas sobre o quadro humano da Europa e marque (F) para as alternativas falsas e (V) 
para as alternativas verdadeiras. 
 
a. (       ) Rússia, Alemanha, França, Reino Unido e Itália são os cinco países mais populosos da Europa. 

b. (       ) Considerado o berço da civilização ocidental, o continente europeu é o mais populoso da Terra. 

c. (       ) Os países da Europa Ocidental apresentam os mais elevados Índices de Desenvolvimento 

Humano (IDH) do planeta. 

d. (       ) Na Europa, a tendência é que haja a diminuição da população nas próximas décadas, visto que 

esse continente apresenta baixas taxas de fecundidade e grande parcela da população 

composta por idosos. 

e. (       ) Em razão de sua pequena extensão territorial e seu grande contingente populacional, a Europa 

é o continente mais povoado, ou seja, apresenta o maior número de habitantes por quilômetro 
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quadrado entre todos os continentes. 

Gabarito: a. (V);  b. (F);   c. (V);   d. (V);   e. (F). 
DG27 - Analisar as dinâmicas políticas, econômicas e sociais em diferentes continentes.    
Expectativa de aprendizagem 

 Reconhecer as diferentes paisagens europeias, identificar as potencialidades econômicas e culturais do 
continente e reconhecer sua importância para a melhoria dos povos europeus e de outros povos.  

Comentário 
As opções falsas são “b” e “e”, na primeira a Europa possui contingente populacional de 749 milhões de 
habitantes sendo inferior aos continentes africano (1 bilhão de habitantes), americano (925,2 milhões) e 
asiático (4,1 bilhões). E na segunda o continente europeu é bastante povoado com 72,2 habitantes por 
quilômetro quadrado, porém, com 91,5 habitantes por quilômetro quadrado, a Ásia é o continente mais 
povoado. 

Disponível em: <https://exercicios.brasilescola.uol.com.br/exercicios-geografia/exercicios-sobre-europa.htm#questao-4>. Acesso 
em: 06 jun. 2018. 

 
16. Analise as afirmativas e marque (V) para as verdadeiras e (F) para as falsas. 
 

a. (          )  Com 8,5 milhões de quilômetros quadrados de extensão, a Oceania é o menor continente 

terrestre. 

b. (          ) Com exceção da Nova Zelândia e Austrália, a economia dos países da Oceania baseia-se nas 

atividades primárias. 

c. (          ) A Oceania está localizada totalmente ao sul da linha do Equador, pertencendo, portanto, 

somente ao Hemisfério meridional. 

d. (          ) A Oceania é um continente formado por uma massa continental (Austrália) e por vários 

grupos de ilhas localizadas no oceano Atlântico. 

Gabarito: a. (V);  b. (V);  c. (F);  d. (F). 
DG27 - Analisar as dinâmicas políticas, econômicas e sociais em diferentes continentes.    
Expectativa de aprendizagem 

 Compreender os aspectos gerais da Oceania (ou continente australiano) e a situação de seus países no 
contexto do mundo atual e nas suas relações com o Brasil. 

Comentário 
As opções falsas são “c” e “d”, na primeira pois a maior parte do território da Oceania localiza-se ao sul da 
linha do Equador, ou seja, no Hemisfério meridional, entretanto, algumas nações desse continente estão ao 
norte da linha do Equador (Hemisfério setentrional), como, por exemplo, as Ilhas Marshall. Na segunda a 
Oceania é formada pela Austrália, que é banhada pelo Oceano Índico (a oeste), e por várias ilhas localizadas 
no Oceano Pacífico. 

Disponível em: <https://exercicios.brasilescola.uol.com.br/exercicios-geografia/exercicios-sobre-oceania.htm#questao-2>. Acesso 
em: 07 jun. 2018 (adaptado). 
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Observe o mapa e responda a atividade 17. 
 

 
 
 
17. Responda. 
 
a. Quais são os três conjuntos de ilhas da Oceania. 
Os três conjuntos de ilhas da Oceania são Micronésia, Melanésia e Polinésia. 
 
b. Disserte sobre as principais características de cada um desses conjuntos de ilhas. 

 Micronésia significa “pequenas ilhas” em relação ao tamanho das demais ilhas do continente, 
encontram-se agrupadas em diversos arquipélagos no oceano Pacífico. 

 Melanésia significa “ilha de negros”, onde ocorrem o predomínio de habitantes de cor de pele escura, 
está localizada no extremo oeste do Oceano Pacífico, e compreende as ilhas situadas a nordeste da 
Austrália e os territórios de Nova Guiné, Vanuatu, Fiji, Ilhas Salomão. 

 Polinésia significa “muitas ilhas”, reúne o maior número de ilhas, compreende as áreas que se estendem 
da Nova Zelândia ao Havaí. Essa região é habitada por cerca de 5 milhões de pessoas. As belezas 
naturais da Polinésia têm impulsionado o turismo nessa porção do oceano Pacífico. 

Disponível em: <https://exercicios.brasilescola.uol.com.br/exercicios-geografia/exercicios-sobre-oceania.htm#questao-5>. Acesso 
em: 07 jun. 2018 (adaptado). 

DG6 - Interpretar mapas, imagens, gráficos e tabelas. 
Expectativa de aprendizagem 

 Elaborar, ler e interpretar a linguagem dos símbolos gráficos (formas de representar fenômenos), como 
fotografias comuns, aéreas ou de satélite, mapas, tabelas, gráficos e desenhos, para compreender e 
localizar os continentes e países, que compõem o espaço mundial europeu e da Oceania. 

 
18. Totalizando 14 nações, a Oceania é o menor continente do planeta Terra. A maioria dos seus países 
possui pouca representatividade no cenário internacional, entretanto, duas nações da Oceania apresentam 
elevadas médias de Índice de Desenvolvimento Humano (IDH). Marque a alternativa que indica os países 
mais desenvolvidos desse continente. 
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(A) Austrália e Tuvalu. 
(B) Austrália e Samoa. 
(C) Indonésia e Malásia. 
(D) Austrália e Nova Zelândia. 
(E) Nova Zelândia e Papua Nova Guiné. 
Gabarito: E 
DG15 - Analisar as dinâmicas e os processos geopolíticos na transformação do espaço geográfico. 
Expectativa de aprendizagem 

 Compreender as diferentes paisagens da Oceania, identificar as potencialidades econômicas e culturais 
do continente e reconhecer sua importância para a melhoria de seus povos e de outros povos.   

Comentário 
Os países de maior destaque socioeconômico da Oceania são Austrália e Nova Zelândia. A Austrália detém, 
atualmente, o segundo maior IDH do planeta: 0,970. A Nova Zelândia, por sua vez, ocupa o 20° lugar no 
ranking mundial de IDH, cuja média é de 0,950. Essas duas nações apresentam grande desenvolvimento 
industrial, fato que reflete diretamente na economia de cada país. 

Disponível em: <https://exercicios.brasilescola.uol.com.br/exercicios-geografia/exercicios-sobre-oceania.htm#questao-3>. Acesso 
em: 07 jun. 2018 (adaptado). 

 
Leia o texto e responda a atividade 19. 
 

Muitas das questões ambientais que os países da Oceania enfrentam estão relacionadas ao clima. 
Mais de dois terços da Austrália enfrentam condições áridas, além disso, o clima seco e as temperaturas 
altas frequentemente geram incêndios florestais. O aumento da temperatura dos oceanos ameaça os 
recifes de corais, enquanto o aumento do nível do mar causado pelo aquecimento global poderá ameaçar a 
vida das ilhas. 

Olly Phillipson. Atlas geográfico mundial. 2. ed. Curitiba: Fundamento Educacional, 2014. p. 112. 
 
19. Responda. 
 
a. Quais são as duas ameaças ambientais na Oceania mencionadas no texto? 
As duas ameaças são as queimadas e o aumento do nível do mar. 
 
b. Considerando que muitas ilhas do continente estão apenas a alguns metros do nível do mar, o que o 
aquecimento global pode provocar nesses locais. 
O aquecimento global pode provocar um aumento do nível do mar, e consequentemente causar o 
desaparecimento de muitas ilhas. Algumas delas já estão nessa condição. 
DG32 - Identificar os problemas ambientais em diferentes continentes. 
Expectativa de aprendizagem 

 Compreender as diferentes paisagens da Oceania, identificar as potencialidades econômicas e culturais 
do continente e reconhecer sua importância para a melhoria de seus povos e de outros povos.   

BORGES, Clarice; PAZ, Miguel. Tempo de geografia 9. 3 ed. São Paulo. Editora do Brasil. 2016,p. 251 (adaptado). 

 
   
20. Discorra sobre as principais características econômicas da Oceania, destacando as disparidades entre os 
países que a integram. 
Os países que integram a Oceania apresentam grandes disparidades socioeconômicas. A Austrália e a Nova 
Zelândia são nações extremamente desenvolvidas, apresentando elevadas médias nos indicadores 
socioeconômicos. 
A economia da Nova Zelândia baseia-se na produção e exportação de lã. Outros destaques são a produção 
de carne bovina, leite e derivados. 
A Austrália possui um diversificado parque industrial. Os seguimentos mais expressivos são o têxtil, 
alimentício, siderúrgico e metalúrgico. Outro destaque da economia nacional é seu grande potencial 
mineral – o país possui jazidas diversificadas. 
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Já a economia dos países localizados nas ilhas do Oceano Pacífico, baseia-se na agricultura de subsistência, 
não havendo desenvolvimento industrial. Porém, nas últimas décadas, as belezas naturais dessas regiões 
têm atraído visitantes de várias partes do planeta, impulsionando o turismo nessas nações. 

Disponível em: <https://exercicios.brasilescola.uol.com.br/exercicios-geografia/exercicios-sobre-oceania.htm#questao-4>. Acesso 
em: 07 jun. 2018 (adaptado). 

DG27 - Analisar as dinâmicas políticas, econômicas e sociais em diferentes continentes. 
Expectativa de aprendizagem 

 Compreender a integração, as desigualdades internas e os conflitos na Oceania. 
 
21. A respeito da ocupação do território da Oceania é incorreto afirmar: 
 
(A) Muitos dos povos nativos foram exterminados durante o período colonial. 
(B) Os soldados ingleses destruíram locais considerados sagrados pelos aborígenes. 
(C) Algumas ilhas que formam a Oceania permanecem como possessões de outras nações. 
(D) O processo de colonização iniciado no século XVIII respeitou a cultura dos povos nativos. 
Gabarito: D 
DG39 - Relacionar as características socioespaciais dos continentes aos seus processos de colonização. 
Expectativa de aprendizagem 

 Compreender a integração, as desigualdades internas e os conflitos na Oceania. 
Comentário 
Durante o processo colonial da Oceania os colonizadores não respeitaram a cultura dos povos que 
incialmente habitavam as áreas que hoje compõem a Oceania. 

MAGALHÃES, Claudia; GONÇALVES, Marcos; SOURIENT, Lilian; RUDEK, Roseni. Passaporte para geografia: caderno de atividades 9 
Ano. São Paulo: Editora do Brasil. 2007, p. 71 (adaptado). 
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Conteúdos 
“A Era Vargas” 
Goiás e a “Era Vargas”.  
Guerra Fria.  
Revoluções Socialistas: China e Cuba.  
Processo de descolonização afroasiático. 

 
Eixo(s) temático(s) 
Mundo Contemporâneo.   
Brasil Contemporâneo. 
 

Expectativas de aprendizagem 
 

 Utilizar a leitura, a compreensão e a interpretação de textos diversos para tornar-se um leitor competente e 
possibilitar o letramento linguístico, literário, social, científico.  

 Identificar os agentes que favoreceram a ascensão de Getúlio Vargas ao poder.  

 Compreender as transformações políticas e socioeconômicas do período Vargas.   

 Relacionar a construção de uma nova capital em Goiás com o declínio das oligarquias tradicionais.   

 Identificar o processo de ocupação do centro-oeste brasileiro: “Marcha para o Oeste” e a construção de Goiânia.  

 Discutir os conceitos de hegemonia, dominação e Guerra Fria.  

 Caracterizar os processos revolucionários de matriz socialista.   

 Comparar a descolonização africana com a asiática.  

 

 
 
 
 
 
 

MATERIAL DO PROFESSOR 
9º ANO ENSINO FUNDAMENTAL / 3º BIMESTRE/2018 

CIÊNCIAS HUMANAS - HISTÓRIA 
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ATIVIDADES 
 
Observe a charge para responder a atividade 1.  
 
(PITÁGORAS) 

  
1. A imagem satiriza um acontecimento histórico no qual:  
 
(A) Getúlio Vargas, com o apoio das oligarquias de Minas e São Paulo, chegou à presidência.  
(B) O presidente Washington Luiz foi deposto do governo e o poder foi entregue a Getúlio Vargas.  
(B) Washington Luiz foi derrotado nas eleições presidenciais pelo candidato gaúcho Getúlio Vargas.  
(C) Getúlio Vargas assumiu a presidência do Brasil após uma longa batalha com as oligarquias rurais.  
Gabarito: B 
DH4 - Reconhecer a produção do conhecimento histórico em diferentes linguagens. 
Expectativa de aprendizagem  

 Utilizar a leitura, a compreensão e a interpretação de textos diversos para tornar-se um leitor competente e 
possibilitar o letramento linguístico, literário, social, científico.  

Comentário  
A forma como a posse de Vargas está demonstrada na charge é indicativa do conflito político que ocorreu em 1930. É 
importante que o estudante faça essa associação para chegar à resposta não apenas para chegar a resposta correta, 
mas também para analisar a mudança política do período. Observando a violência da charge o estudante descarta as 
alternativas A e C, pois não há nelas indicativos de confronto pela violência. Embora D esteja falando de batalha, essa 
pode ser associada à disputa política o que não justifica o chute em Washington Luiz, assim, a alternativa B, a palavra 
deposta, justificativa o ato. Ser deposto politicamente pressupõe uso da força e, pensando do processo de mudança do 
governo em 1930, o que se pode concluir é que de fato o processo foi inconstitucional, uma vez que Vargas assumiu o 
governo sem que houvesse eleições.  

Disponível em: <http://mestresdahistoria.blogspot.com/2012/06/uma-leitura-da-era-vargas-atraves-das.html#!/tcmbck>. Acesso em: 19 jun. 2018 
(adaptada).  

 
Leia a frase abaixo e responda a atividade 2.  
 
(PUC-RS)  
“Façamos a revolução antes que o povo a faça.”  
 
2. A frase, atribuída ao governador de Minas Gerais, Antônio Carlos de Andrada, deixa entrever a ideologia política da 
Revolução de 1930, promovida pelos interesses 
 
(A) do operariado, com o objetivo de aprofundar a industrialização. 
(B) da burguesia cafeicultora de São Paulo, com vistas à valorização do café. 
(C) dos partidos de direita fascistas, no intuito de estabelecer um Estado forte. 
(D) das oligarquias dissidentes, aliadas ao tenentismo pela reforma do Estado. 
Gabarito: D 
DH11 Identificar diferentes lutas e conflitos no decorrer da História. 
Expectativa de aprendizagem  

 Identificar os agentes que favoreceram a ascensão de Getúlio Vargas ao poder.  
Comentário 
A alternativa A é falsa porque a burguesia cafeicultora de São Paulo foi o grupo que diretamente se viu atingido pela 
Revolução de 1930. A alternativa B é falsa porque a exclusão popular contida na citação do enunciado demonstra a 
ausência dos trabalhadores industriais deste processo revolucionário e, a alternativa C é falsa porque os partidos de 
extrema direita só apareceram no Brasil quando Vargas já se encontrava no exercício de seu segundo mandato 
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presidencial. Assim, a alternativa verdadeira é a D, pois os descontentes com a política do “café puro”, as oligarquias 
dissidentes se aproximam dos militares pela realização do golpe que sela a promoção da Revolução de 1930. 

Disponível em: <https://exercicios.brasilescola.uol.com.br/exercicios-historia-do-brasil/exercicios-sobre-era-vargas.htm#resp-5>. Acesso em: 
19 jun. 2018 (adaptada).  

3. (FUVEST) A ascensão de Getúlio Vargas em 1930 deu-se num contexto de crise mundial. 
a. Como essa crise afetou o Brasil? 
A crise da economia mundial, deflagrada em 1929, atingiu em cheio o modelo agroexportador brasileiro sustentado 
pela comercialização do café no mercado internacional. Imediatamente, grandes compradores como a Europa e os 
Estados Unidos reduziram sensivelmente os recursos destinados para a aquisição do café brasileiro.       
b. Comente sobre as forças políticas que apoiaram a ascensão de Getúlio Vargas ao poder. 
Getúlio Vargas foi essencialmente apoiado pelos grandes proprietários de terras de Minas Gerais que romperam 
politicamente coma oligarquia paulista, pelas oligarquias dissidentes principalmente da Paraíba e do Rio Grande do Sul 
e pelos tenentes que ocupavam os espaços nas grandes cidades brasileiras. Dessa forma, observamos que o golpe de 
1930 foi arquitetado por um conjunto de forças que não defendiam a transformação profunda do cenário político 
nacional.  
DH11 - Identificar diferentes lutas e conflitos no decorrer da História. 
Expectativa de aprendizagem  

  Identificar os agentes que favoreceram a ascensão de Getúlio Vargas ao poder.  
Disponível em: <https://exercicios.brasilescola.uol.com.br/exercicios-historia-do-brasil/exercicios-sobre-era-vargas.htm#resp-5>. Acesso em: 

19 jun. 2018 (adaptada).  
 

Observe a caricatura para responder a atividade 4.  
 
(PUC-Campinas)  
 

 
Disponível em: <http://mestresdahistoria.blogspot.com/2012/06/uma-leitura-da-era-vargas-atraves-das.html>. Acesso em: 19 jun. 2018.  

 
4. A caricatura revela um momento da chamada "era de Vargas", quando Getúlio preparava-se para 
 
(A) liderar um golpe militar, instaurando um período histórico conhecido por Estado Novo. 
(B) assumir a presidência da República, após a sua eleição indireta pela Assembleia Constituinte. 
(C) disputar as eleições diretas para a presidência da República, no contexto da redemocratização do país. 
(D) executar os princípios do Plano Cohen, visando impedir o avanço dos comunistas e dos integralistas ao poder. 
Gabarito: B 
DH11 - Identificar diferentes lutas e conflitos no decorrer da História. 
Expectativa de aprendizagem  

  Identificar os agentes que favoreceram a ascensão de Getúlio Vargas ao poder.  
Comentário 
Getúlio Vargas, após o período de governo provisório, instituído pela Revolução de 1930, no qual teve de enfrentar a 
Revolução Constitucionalista, em 1932, teve que ceder às pressões para a realização de uma Constituinte e a 
consequente elaboração de uma constituição para o país. Tal constituição passou a vigorar em 1934. Por meio desta 
constituição, Vargas foi eleito indiretamente para o cargo de presidente, que continuou a ocupar. 
Disponível em: <https://exercicios.brasilescola.uol.com.br/exercicios-historia-do-brasil/exercicios-sobre-era-vargas.htm#resp-5>. Acesso em: 19 jun. 

2018 (adaptada).  

 
 
 
 
 
 

https://exercicios.brasilescola.uol.com.br/exercicios-historia-do-brasil/exercicios-sobre-era-vargas.htm#resp-5
https://exercicios.brasilescola.uol.com.br/exercicios-historia-do-brasil/exercicios-sobre-era-vargas.htm#resp-5
https://exercicios.brasilescola.uol.com.br/exercicios-historia-do-brasil/exercicios-sobre-era-vargas.htm#resp-5
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Leia o texto para responder a atividade 5.  
 
 (UFRRJ-RJ/1999) 
 
"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. 

 GOMES, Dias;  GULLAR, Ferreira. Dr. Getúlio: sua vida e sua glória. São Paulo, Civilização Brasileira, 1968. pp. 10 e 11. 

 
5. Responda: 
a. Indique duas características do governo de Getúlio Vargas, no período entre 1930 e 1937. 
Podemos destacar a centralização do poder e a elaboração da Constituição de 1934. 
b. Cite exemplos de agitação pelo poder no período de 32 a 37, como está referido no texto. 
O primeiro exemplo de agitação pelo poder foi a Revolução Constitucionalista de 1932, movimento revoltoso   
realizado pelas forças oligárquicas que haviam perdido o poder e se organizaram formando a Frente Única Paulista 
para reivindicar a legalidade e a elaboração de uma nova Constituição.  
O segundo exemplo é formação da Aliança Nacional Libertadora que defendia um governo popular que garantisse a 
liberdade dos cidadãos, a proteção às pequenas e médias propriedades, reforma agrária entre outras. Em 1935 o 
governo decretou a ilegalidade da ANL. 
c.  Explique uma característica do Estado Novo. 
Vargas fechou o Senado e a Câmara dos Deputados, suspendeu os direitos constitucionais, extinguiu partidos     
políticos.  
DH16 - Compreender o papel das instituições políticas, econômicas e sociais em diferentes contextos.  
Expectativa de aprendizagem  

 Compreender as transformações políticas e socioeconômicas do período Vargas.  
Disponível em: <https://www.mundovestibular.com.br/articles/6516/1/Exercicios-sobre-a-Era-Vargas/Paacutegina1.html>. Acesso em: 19 jun. 

2018 (adaptada).  
 

Leia o texto para responder a atividade 6.  
 

Na década de 1930, o cenário da política brasileira encontrava-se em um estado de radicalização, assim como 
acontecia em grande parte do mundo. Esse cenário de radicalização expressava-se a partir da existência de dois 
grupos políticos, cada qual vinculado a um lado do espectro político. A Aliança Nacional Libertadora (ANL) vinculava-se 
à extrema-esquerda, e a Ação Integralista Brasileira (AIB), à extrema-direita. Dentro desse contexto, Prestes envolveu-
se com um capítulo importante da história brasileira, com uma rebelião que despontou em três cidades brasileiras: 
Recife, Natal e Rio de Janeiro.  

 
6. Estamos falando do/da 
 
(A) Revolução de 1930. 
(B) Intentona Comunista. 
(C) Golpe do Estado Novo. 
(D) Revolução Constitucionalista de 1932. 
Gabarito: B 
DH11 - Identificar diferentes lutas e conflitos no decorrer da História. 
Expectativa de aprendizagem  

 Compreender as transformações políticas e socioeconômicas do período Vargas.  
Comentário  
Luís Carlos Prestes esteve diretamente ligado com a realização da Intentona Comunista, que aconteceu em novembro 
de 1935. Esse movimento foi organizado por Prestes enquanto membro da ANL e do PCB. Consistiu basicamente na 
tentativa de tomar o poder do Brasil a partir de levantes militares que deveriam, em tese, ser acompanhados de 
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levantes populares. A Intentona ocorreu em três cidades brasileiras e foi um completo fracasso. Prestes acabou sendo 
preso em consequência disso em março de 1936. 

Disponível em: <https://exercicios.brasilescola.uol.com.br/exercicios-historia-do-brasil/exercicios-sobre-luis-carlos-prestes.htm#resp-2>. Acesso em: 
20 jun. 2018 (adaptada).  

 
Leia o texto para responder a atividade 7.  
 
(UFF-RJ-2000)  
 

“A Revolução de 1930 pôs fim à hegemonia do café, desenlace inscrito na própria forma de inserção do Brasil 
no sistema capitalista internacional”. 

  
Fausto, Bóris. A revolução de 30: Historiografia e História. SP, Brasiliense, 1972, p.112).  

 
7. Nesse contexto, analise os desdobramentos da Revolução de 1930 na industrialização brasileira. 
Com a derrota da oligarquia cafeeira, o Estado procurou reorientar a economia para o desenvolvimento da indústria 
pesada, de modo a superar a dependência do país das exportações do café. A burguesia industrial alinhou-se às forças 
vitoriosas. O governo passou a estimular o desenvolvimento industrial, fosse pelo favorecimento do câmbio alto, fosse 
pelo fato de o próprio Estado passar a investir em indústrias de base, tais como siderúrgicas, hidrelétricas etc. 
DH34 - Analisar processos econômicos em diferentes períodos históricos. 
Expectativa de aprendizagem  

 Compreender as transformações políticas e socioeconômicas do período Vargas.  
Disponível em: <https://www.mundovestibular.com.br/articles/6516/1/Exercicios-sobre-a-Era-Vargas/Paacutegina1.html>. Acesso em: 19 jun. 2018 

(adaptada).  
 

Leia o texto para responder a atividade 8.  
 
(UFRN)  
 

O rádio, introduzido no Brasil no início século XX, tornou-se, nos anos 30, popular meio de comunicação, o 
que justifica o fato de o período ser designado como "Era do Rádio".  

 
8. Explique de que forma esse importante veículo de comunicação de massa foi utilizado pelo governo Vargas.  
O rádio foi o principal veículo de difusão das mensagens de Getúlio Vargas ao povo brasileiro, durante o Estado Novo, 
o programa "Hora do Brasil" foi criado exatamente para enaltecer os feitos do presidente, levar sua palavra aos 
trabalhadores e divulgar os ideais de ordem daquela conjuntura histórica.  
DH35 - Compreender o impacto das tecnologias na organização das sociedades. 
Expectativa de aprendizagem  

 Compreender as transformações políticas e socioeconômicas do período Vargas.  
Disponível em: <http://mestresdahistoria.blogspot.com/2012/06/uma-leitura-da-era-vargas-atraves-das.html>. Acesso em: 19 jun. 2018 

(adaptada).  

 
Leia o texto para responder a atividade 9.  
 

Trecho do Decreto-Lei nº 1.949, de 30 de dezembro de 1939. 
 

CAPÍTULO I 
DA IMPRENSA 

 
Art. 2º Aos jornais e quaisquer publicações periódicas cumpre contribuir, por meio de artigos, comentários, editoriais 
e toda a espécie de noticiário, para a obra de esclarecimento da opinião popular em torno dos planos de reconstrução 
material e de reerguimento nacional. 
 
Art. 3º A Divisão de Imprensa será assistida, no exercício de suas atribuições, como nos casos de aplicação de 
penalidades às empresas jornalísticas, por um Conselho Nacional de Imprensa (...) 
 
9. O Decreto-Lei de criação do Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP), promulgado por Getúlio Vargas, em 
seus artigos 2º e 3º, indica duas das principais atribuições do DIP, que eram: 
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(A) enaltecer o regime e censurar os meios de comunicação. 
(B) contribuir com o regime e garantir a liberdade de imprensa. 
(C) permitir a crítica ao regime e a livre participação dos jornalistas no departamento. 
(D) garantir a comunicação popular e a representação de jornalistas no aparelho de Estado. 
Gabarito: A 

Disponível em: <https://exercicios.brasilescola.uol.com.br/exercicios-historia-do-brasil/exercicios-sobre-dip.htm#resp-3>. Acesso em: 20 jun. 2018 
(adaptada).  

DH16 - Compreender o papel das instituições políticas, econômicas e sociais em diferentes contextos.  
Expectativa de aprendizagem  

 Compreender as transformações políticas e socioeconômicas do período Vargas.  
Comentário  
Com discurso de divulgar os planos de reconstrução material e de reerguimento nacional, Vargas pretendia enaltecer 
os feitos de seu regime, já com a aplicação de penalidades às empresas jornalísticas pela Divisão de Imprensa, garantir 
o exercício da censura. 
 
Leia o texto para responder a atividade 10.  
 

“Quando a guerra finalmente eclodiu em 1939, Getúlio e seus generais […] preferiram permanecer neutros 
até que os Estados Unidos estivessem preparados para pagar um preço justo pelo apoio brasileiro. Além disso, os 
brasileiros continuavam a cultivar relações com as potências do Eixo como parte do jogo de usá-las contra os Estados 
Unidos.” 

 
Skidmore, Thomas E. Uma história do Brasil.Rio de Janeiro: Paz e Terra. 1998, p.170. 

 

A posição brasileira durante os anos iniciais da Segunda Guerra Mundial foi de neutralidade com o intuito de 
barganhar sua aliança com os Estados Unidos, uma vez que Vargas era mais inclinado a se aliar com os Aliados.  
 
10. Para garantir o apoio brasileiro, os Estados Unidos aceitaram: 
 
(A) Financiar a construção da Companhia Siderúrgica Nacional em Volta Redonda. 
(B) Reduzir os preços de todas as mercadorias vendidas para o Brasil em 10% durante 20 anos. 
(C) Doar milhões para um projeto de desenvolvimento social que estava sendo implementado no Nordeste. 
(D) Dar apoio econômico para o desenvolvimento de um programa de inteligência que seria utilizado por Vargas para 

garantir sua continuidade no poder. 
 Gabarito: A 
DH16 - Compreender o papel das instituições políticas, econômicas e sociais em diferentes contextos.  
Expectativa de aprendizagem  

 Compreender as transformações políticas e socioeconômicas do período Vargas.  
Comentário  
O acordo entre Brasil e Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial estipulou que o Brasil forneceria matéria-
prima para os Estados Unidos, como borracha e quartzo, além de permitir o uso do Nordeste como base aérea para os 
Estados Unidos. Em troca, além de equipamentos militares, recebeu também capital e técnicos especializados com o 
objetivo de construir a Companhia Siderúrgica Nacional, que foi instalada na cidade de Volta Redonda. 

Disponível em: <https://exercicios.brasilescola.uol.com.br/exercicios-historia-do-brasil/exercicios-sobre-brasil-na-segunda-guerra-
mundial.htm#resp-3>. Acesso em: 20 jun.2018 (adaptada).  

 
11. A Marcha para o Oeste, idealizada durante o governo de Getúlio Vargas, visava: 
 
(A) incentivar o crescimento da indústria de base no centro-oeste brasileiro. 
(B) incentivar as manifestações culturais das populações que habitavam o centro-oeste brasileiro. 
(C) divulgar a fundação de Goiânia e incentivar a migração de pessoas para a nova capital de Goiás. 
(D) promover a integração econômica e populacional das áreas despovoadas do centro-oeste e norte do Brasil. 
Gabarito: D 

Disponível em: <https://exercicios.mundoeducacao.bol.uol.com.br/exercicios-historia-brasil/exercicios-sobre-marcha-para-oeste-no-brasil.htm f>. 
Acesso em: 19  jun. 2018 (adaptada). 

DH16 - Compreender o papel das instituições políticas, econômicas e sociais em diferentes contextos. 
Expectativa de Aprendizagem 
• Identificar o processo de ocupação do centro-oeste brasileiro: “Marcha para o Oeste” e a construção de Goiânia. 
 
 

http://historianreldna.pbworks.com/f/8ano_sugestao_avaliacao1.pdf
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Comentário 
O projeto Marcha para o Oeste visava promover o desenvolvimento populacional de áreas poucos povoadas no centro-
oeste e no norte do Brasil. Além disso, o programa procurava realizar o desenvolvimento econômico dessas regiões de 
forma a atrair potenciais novos moradores. A implantação do projeto deu-se a partir da criação de colônias 
populacionais em diferentes partes do Brasil. 
 
Leia o texto para responder a atividade 12. 
 

Além da questão populacional e econômica, no projeto Marcha para o Oeste, entendia-se como fundamental 
o desenvolvimento de uma malha rodoviária que interligasse o interior do Brasil com as regiões litorâneas.  
 
12. O Estado considerado essencial nessa questão era: 
 
(A) Pará. 
(B) Goiás. 
(C) Maranhão. 
(D) Amazonas. 
Gabarito: B 

Disponível em: <https://exercicios.mundoeducacao.bol.uol.com.br/exercicios-historia-brasil/exercicios-sobre-marcha-para-oeste-no-brasil.htm >. 
Acesso em: 19  jun. 2018 (adaptada). 

DH16 – Compreender o papel das instituições políticas, econômicas e sociais em diferentes contextos. 
Expectativa de Aprendizagem 
• Identificar o processo de ocupação do centro-oeste brasileiro: “Marcha para o Oeste” e a construção de Goiânia. 
Comentário 
A construção da malha rodoviária era fundamental no desenvolvimento econômico do norte e centro-oeste brasileiro 
por permitir que a produção agrícola dessas regiões pudesse ser escoada com maior facilidade para o litoral do Brasil. 
Nesse caso, o Estado de Goiás era visto como essencial por causa da sua posição geográfica estratégica. 
 
Leia o texto para responder a atividade 13.  
 

A cidade de Goiânia é fruto da política de intervenções da Era Vargas. O interventor nomeado por Vargas, 
Pedro Ludovico Teixeira, começou a construir a cidade em 1933. A transferência da capital, da cidade de Goiás, para 
Goiânia, ocorreu em 1937, no início do Estado Novo.  
 
13. A criação da nova capital tinha, eminentemente, a função de 
 
(A) retirar o poder político das oligarquias locais. 
(B) conservar o poder político das oligarquias locais, como a dos Caiados. 
(C) estabelecer domínios sobre terras que pertenciam ao Estado de São Paulo naquela época. 
(D) introduzir em Goiás a cultura da cana-de-açúcar e o sistema de engenhos e usinas açucareiras. 

Disponível em: <https://exercicios.brasilescola.uol.com.br/exercicios-historia/exercicios-sobre-historia-goias.htm>. Acesso em: 19  jun. 2018 
(adaptada). 

Gabarito: A 
DH16 - Compreender o papel das instituições políticas, econômicas e sociais em diferentes contextos. 
Expectativa de Aprendizagem 

 Relacionar a construção de uma nova capital em Goiás com o declínio das oligarquias tradicionais.  
Comentário 
A criação de Goiânia tinha como ponto central completar o processo de descentralização do poder político das 
oligarquias locais, iniciado em 1930, com a ascensão de Getúlio Vargas ao poder. 
 
Leia o texto para responder a atividade 14.  
 

Os 45 anos que vão do lançamento das bombas atômicas até o fim da União Soviética não foram um período 
homogêneo único na história do mundo. [...] Dividem-se em duas metades, tendo como divisor de águas o início da 
década de 70. Apesar disso, a história deste período foi reunida sob um padrão único pela situação internacional 
peculiar que o dominou até a queda da União Soviética. 

HOBSBAWM, Eric J. A era dos extremos. São Paulo: Companhia das Letras, 1996. 
 

 
 



28 
 

14. O período citado no texto é conhecido por Guerra Fria, definido como aquele momento histórico em que houve 
 
(A) domínio dos países socialistas do Sul do globo pelos países capitalistas do Norte. 
(B) constante confronto das duas superpotências que emergiram da Segunda Guerra Mundial. 
(C) choque ideológico entre a Alemanha Nazista/União Soviética Stalinista, durante os anos 1930. 
(D) corrida armamentista entre as potências imperialistas europeias ocasionando a Primeira Guerra Mundial. 
Gabarito: B 
DH11 - Identificar diferentes lutas e conflitos no decorrer da História. 
Expectativa de aprendizagem  

 Discutir os conceitos de hegemonia, dominação e Guerra Fria.  
Comentário  
Com o término da Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos (capitalista) e União Soviética (socialista) tentaram 
ampliar suas áreas de influência, pois os dois países se apresentavam como as duas superpotências mundiais em 
virtude de suas estruturas financeiras, dotavam de armas nucleares, entre outros fatores. 

Disponível em: <https://exercicios.brasilescola.uol.com.br/exercicios-geografia/exercicios-sobre-guerra-fria.htm#questao-6>. Acesso em: 20 jun. 
2018 (adaptada). 

 
Observe a charge para responder a atividade 15. 
 
 

 
 
 
15. Na época em que essa charge foi feita o mundo estava em plena Guerra Fria. Considerando esse contexto, o que o 
artista pretendeu dizer com sua charge? 
A charge é uma crítica a precária paz que existia nos tempos da Guerra Fria. Tratava-se de uma paz aparente porque 
as duas potências que disputavam o mundo começaram a corrida armamentista, como produção de armas nucleares. 
Na charge, a bomba que está quase caindo significa que a qualquer momento uma ou outra potência poderia iniciar 
uma guerra e, assim, a casa com a família representa o perigo que a humanidade estava correndo com essa disputa.  
DH12- Compreender diferentes manifestações de poder ao longo da História. 
Expectativa de aprendizagem  

 Discutir os conceitos de hegemonia, dominação e Guerra Fria.  
Boulos Júnior, A. História: sociedade & cidadania. 9º Ano, 2ª edição. São Paulo: FTD>. 2012, p. 152.  
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Observe a imagem para responder a atividade 16.  
 

 
Disponível em: <https://www.grupoescolar.com/pesquisa/revolucao-chinesa.html>. Acesso em: 20 jun. 2018.  

 
Na imagem a um personagem que se encontra em destaque e todos aqueles que o rodeiam seguram nas mãos um 
pequeno livro.  
 
16. Responda:  
a. A qual fato histórico a imagem pode ser associada? 
A imagem pode ser associada à Revolução Chinesa que ocorreu em 1949.  
b. Quem é o personagem em destaque? Por que está em destaque? 
O personagem em destaque é Mao Tsé-Tung, líder da Revolução Chinesa.  
a. Por que os demais personagens estão em atitude de comemoração, levando um livro na mão? Que livro é esse? 
O processo revolucionário chinês terminou com a vitória da revolução e a fundação em 1949 da República Popular da 
China que seguiu o regime socialista sob o governo de Mao Tsé- Tung. Assim, explica-se a comemoração na imagem. O 
livro segurado pelas pessoas é o Livro Vermelho que continha as ideias do líder Mao, que deveriam ser seguidas por 
todos os chineses.  
DH11 - Identificar diferentes lutas e conflitos no decorrer da História. 
Expectativa de aprendizagem 

 Caracterizar os processos revolucionários de matriz socialista.  
 

17. Qual foi o principal objetivo de Mao Tsé-Tung (ou Mao Zendong) com a promoção da Revolução Cultura Chinesa 
em 1966? 
(A) estabelecer vínculos com os Estados Unidos e com a contracultura. 
(B) promover a integração das culturas tradicionais do Oriente e do Ocidente. 
(C) reconquistar a hegemonia dentro do Partido Comunista e do Estado Chinês. 
(D) estabelecer uma abertura à liberdade de pensamento e de expressão na China. 
Gabarito: C 
DH12 - Compreender diferentes manifestações de poder ao longo da História. 
Expectativa de aprendizagem 

 Caracterizar os processos revolucionários de matriz socialista.  
Comentário  
Mao Tsé-Tung valeu-se da estratégia da Revolução Cultural para restabelecer a hegemonia política dentro do Partido 
Comunista Chinês e do Estado Chinês, desestruturando a burocracia partidária e transferindo a organização política 
diretamente para a massa de trabalhadores chineses. Essa manobra não foi possível sem o estabelecimento de um 
culto à sua personalidade e uso da força para reprimir as opiniões contrárias. 

Disponível em: <https://exercicios.brasilescola.uol.com.br/exercicios-historia/exercicios-sobre-revolucao-cultural-chinesa.htm#resp-2>. Acesso em: 
20 jun. 2018 (adaptada).  
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Observe a imagem para responder a atividade 18.  

 

 
Disponível em: <https://www.facebook.com/novacultura.info/photos/a.1423550134621570.10737418281422771788032738/1547643305545585/? 

type=3&theater>. Acesso em: 20 jun. 2018.  
 

No cartaz da imagem leia-se: “Imprensa Livre – Havana 01 de janeiro de 1959. Foge Batista.” 
 
18. Responda: 
a. Qual o fato histórico representado na imagem? 
O fato histórico representado na imagem é a Revolução Cubana que ocorreu em 1959.  
b. O que significa a expressão “foge Batista”? 
O movimento revolucionário cubano lutou contra o governo de Fulgêncio Batista em que a estrutura social e 
econômica estava nas mãos das elites latifundiária que eram submissas aos interesses dos Estados Unidos. Esse 
governo gerou a insatisfação de muitas pessoas, dentre ela, o líder da revolução, Fidel Castro.   
DH11 - Identificar diferentes lutas e conflitos no decorrer da História. 
Expectativa de aprendizagem 

 Caracterizar os processos revolucionários de matriz socialista.  
 
Leia o texto e responda a atividade 19. 
 

O processo de descolonização da África portuguesa começou a ruir a partir da década de 50 do século XX, 
quando suas colônias iniciam as lutas pela independência. Esse processo estava associado ao fim do Imperialismo e do 
Colonialismo, com a emancipação das colônias europeias na África e na Ásia.  
 
19. Responda: 
a. Cite fatores associados ao processo de descolonização afro-asiática.  
Dentre os fatores associados as independências dos povos afro-asiáticos podemos citar a ampliação dos movimentos 
de caráter nacionalista, o enfraquecimento das potências europeias devido as perdas sofridas durante a Segunda 
Guerra Mundial e a solidariedade dos países recém-libertos.  
b. Explique a importância da Conferencia de Bandung para o processo de descolonização afro-asiática. 
Na Conferência de Bandung, os 29 países independentes se autodenominaram não alinhados, ou seja, neutros na 
Guerra Fria e prometeram apoiar as independências na África e na Ásia.  
DH13 - Reconhecer movimentos históricos de resistência em diferentes contextos. 
Expectativa de aprendizagem 

 Comparar a descolonização africana com a asiática.  

 
Leia o texto para responder a atividade 20.  
 

"A primeira coisa, portanto, é dizer-vos a vós mesmos: Não aceitarei mais o papel de escravo. Não obedecerei 
às ordens como tais, mas desobedecerei quando estiverem em conflito com a minha consciência. O assim chamado 
patrão poderá sussurrar-vos e tentar forçar-vos a servi-lo. Direis: Não, não vos servirei por vosso dinheiro ou sob 
ameaça. Isso poderá implicar sofrimentos. Vossa prontidão em sofrer acenderá a tocha da liberdade que não pode 
jamais ser apagada. ” 

Gandhi, M. in: Mota, Myriam; Braick, Patrícia. História das cavernas ao Terceiro Milênio>. São Paulo: Moderna, 2005. p.615. 
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20. Responda: 
a. A quem Gandhi está se dirigindo? 
 Gandhi está se dirigindo ao povo indiano.  
b. O que ele aconselha a seus seguidores? 
Ele aconselha o povo indiano a desobedecer às ordens dos patrões, no caso, os patrões eram os britânicos, 
colonizadores da Índia. A desobediência deveria ocorrer sempre que as ordens contrariassem a consciência. Para 
Ghandi essa resistência abriria as portas da liberdade.   
c. Que nome se dá à estratégia proposta por Gandhi na luta contra os colonizadores?  
Sugestão de resposta  
Dá-se o nome de resistência pacífica, que combina com a não violência com a desobediência civil: os indianos eram    
incentivados a não pagar impostos, a não comprar produtos ingleses e a desobedecer às leis que os discriminavam em 
sua própria terra.   

Boulos Júnior, A. História: sociedade & cidadania>. 9º ano, 2ª edição. São Paulo: FTD, 2012, p. 152 (adaptada). 

DH13 - Reconhecer movimentos históricos de resistência em diferentes contextos. 
Expectativa de aprendizagem 

 Comparar a descolonização africana com a asiática.  

 
Leia o texto para responder a atividade 21.  
 

(Fuvest)  
Portugal foi o país que mais resistiu ao processo de descolonização na África, sendo Angola, Moçambique e 

Guiné-Bissau os últimos países daquele continente a se tornarem independentes.  

 
21. Isto se explica devido o/a 

 
(A) ausência de movimentos de libertação nacional naquelas colônias. 
(B) pacifismo dos líderes Agostinho Neto, Samora Machel e Amílcar Cabral. 
(C) rigidez do salazarismo somente eliminada com a Revolução de Abril de 1974. 
(D) suavidade da dominação lusitana baseada no paternalismo e na benevolência. 

Disponível em: <http://historiacsd.blogspot.com/2011/07/descolonizacao-da-africa-e-da-asia.html>. Acesso em: 21 jun. 2018 
(adaptada).  

Gabarito: C 
DH11 - Identificar diferentes lutas e conflitos no decorrer da História. 
Expectativa de aprendizagem 

 Comparar a descolonização africana com a asiática.  
Comentário 
O regime ditatorial salazarista agiu com opressão e violência em seus domínios coloniais. Perseguiu a Geração de 50, 
fundadora do Centro de Estudos Africanos que foi fechado pelo regime. O regime de governo português, com seu 
autoritarismo fez crescer a resistência nas colônias africanas, bem como no interior do país. Em 1947, a Revolução dos 
Cravos em Portugal pôs fim ao regime salazarista e, o novo governo, reconheceu as independências africanas.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 


