
Revisão	2	(R2)	de	História	do	Brasil	–	PV	e	EM	(Manhã)	–	4	Aulas	HB	-	Delmonte	
	
R2	-	AULA	1	-	HB	–	Brasil	Colônia	
Exercícios	para	a	aula:	
	
1.	(Uerj)	Mar	Português	(Fernando	Pessoa)		
	
Ó	mar	salgado,	quanto	do	teu	sal		
São	lágrimas	de	Portugal!		
Por	te	cruzarmos,	quantas	mães	choraram,		 	
Quantos	filhos	em	vão	rezaram!		
Quantas	noivas	ficaram	por	casar		
Para	que	fosses	nosso,	ó	mar!		
	
Valeu	a	pena?	Tudo	vale	a	pena		
Se	a	alma	não	é	pequena.		
Quem	quere	passar	além	do	Bojador		
Tem	que	passar	além	da	dor.		
Deus	ao	mar	o	perigo	e	o	abismo	deu,		
Mas	nele	é	que	espelhou	o	céu.		
	
O	poema	de	Fernando	Pessoa	descreve	aspectos	da	expansão	marítima	portuguesa	no	século	XV,	
dando	início	a	um	movimento	que	alguns	estudiosos	consideram	um	primeiro	processo	de	
globalização.		
	
Identifique	duas	motivações	para	a	expansão	portuguesa	e	explique	por	que	essa	fase	de	expansão	
pode	ser	considerada	um	primeiro	processo	de	globalização.	
	
2.	(Ufrrj)	Leia	o	texto	adiante	sobre	a	expansão	comercial	e	marítima	portuguesa	e,	com	base	nele,	
responda	às	questões	a	seguir.		
	
Em	1498,	o	português	Vasco	da	Gama	consegue	chegar	a	Calicute,	nas	Índias,	contornando	o	Cabo	da	
Boa	Esperança.	Em	seguida,	as	frotas	portuguesas	procuraram	estabelecer	um	maior	controle	do	
oceano	Índico.	À	medida	que	as	rotas	de	navegação	se	consolidam,	Portugal	centraliza	o	comércio	das	
especiarias	alterando	o	papel	a	ser	desempenhado	pelas	cidades	de	Gênova	e	Veneza.		
THEODORO,	J.	"Descobrimentos	e	Renascimento".	São	Paulo:	Contexto,	1991.	p.	20.		
	
a)	Mencione	duas	razões	que	explicam	o	pioneirismo	português	nas	navegações	e	descobrimentos	dos	
séculos	XV	e	XVI.		
b)	Estabeleça	uma	relação	entre	práticas	mercantilistas	e	a	assim	chamada	expansão	comercial	e	
marítima.	
	
3.	(UFSCar-2003)	Observe	os	versos	da	canção.	
(...)	
Mesmo	depois	de	abolida	a	escravidão	
Negra	é	a	mão	de	quem	faz	a	limpeza	
Lavando	a	roupa	encardida,	esfregando	o	chão	
Negra	é	a	mão,	é	a	mão	da	pureza	
Negra	é	a	vida	consumida	ao	pé	do	fogão	
Negra	é	a	mão	nos	preparando	a	mesa	
Limpando	as	manchas	do	mundo	com	água	e	sabão	
(...)	
Êta	branco	sujão		(Gilberto	Gil,	A	mão	da	limpeza)	
	
a)	Que	origens	históricas	desencadearam	a	realidade	descrita	na	letra	de	música	apresentada?	



b)	Que	elementos	da	atual	realidade	brasileira	estão	presentes	nessa	letra	de	música?	
	
4.	(UFMG)	Em	1703,	Portugal	assinou	com	a	Inglaterra	o	tratado	de	Methuen.	A	assinatura	desse	
tratado	teve	implicações	profundas	para	as	economias	portuguesa	e	inglesa.	
a)	Apresente	a	situação	em	que	se	encontrava	Portugal	na	época	da	assinatura	do	tratado.	
b)	Cite	a	principal	cláusula	do	tratado	de	Methuen.	
c)	Apresente	2	(duas)	implicações	fundamentais	desse	tratado	para	a	economia	portuguesa.	
d)	Apresente	a	implicação	fundamental	desse	tratado	para	a	economia	inglesa.	
e)	Relacione	esse	tratado	com	o	destino	da	exploração	do	ouro	no	Brasil	no	séc.	XVIII.	
	
5.	(PUC-SP)	"Eu	a	Rainha	faço	saber:	
Que	devido	ao	grande	número	de	fábricas	e	manufaturas,	que	desde	alguns	anos	tem	se	difundido	em	
diferentes	capitanias	do	Brasil,	com	grave	prejuízo	da	cultura	e	da	lavoura	e	da	exploração	das	terras	
minerais	daquele	continente;	porque	havendo	nele	falta	de	população	é	evidente	que	quanto	mais	se	
multiplicar	o	número	de	fabricantes,	mais	diminuirá	o	de	cultivadores	e	menos	braços	haverá...	
Hei	por	bem	ordenar	que	todas	as	fábricas	e	manufaturas...	(excetuando-se	as	que	tecem	fazendas	
grossas	de	algodão)	sejam	extintas	e	abolidas	em	qualquer	parte	dos	meus	domínios	no	Brasil."	
(Alvará	de	5/1/1785.)	
	
No	final	do	século	XVIII,	ampliam-se	as	restrições	e	proibições	impostas	pela	metrópole	portuguesa	ao	
desenvolvimento	das	atividades	econômicas	na	colônia.	O	texto	reproduzido	acima,	baixado	por	D.	
Maria	I,	rainha	de	Portugal,	contém	aspectos	dessa	política	de	restrições.	Leia	com	atenção	o	texto	e	a	
seguir:		
	
a)	identifique	a	restrição	central	nele	imposta;	
b)	destaque	e	comente	um	argumento	usado	no	texto	para	justificar	tal	medida.	
	
R2	–	HB	–	Aula	1:	Brasil	Colônia	
Respostas	dos	exercícios	para	a	aula:	
	
1.	Dentre	os	fatores	que	impulsionaram	Portugal	para	a	expansão	marítima	destaca-se	a	busca	por	
riquezas	na	costa	africana	(ouro,	pimenta,	marfim	e	escravos),	a	busca	de	um	caminho	marítimo	para	
as	Índias	(especiarias)	e	a	ideia	de	expansão	da	fé	cristã	católica.	A	exploração	de	novos	territórios	
produziram	trocas	culturais,	políticas	e	comerciais	ampliando	o	mundo	até	então	conhecido	pelos	
europeus,	configurando	assim,	um	primeiro	processo	de	globalização.		
	
2.	a)	O	pioneirismo	português	nas	Grandes	Navegações	pode	ser	explicado	pela	centralização	política	
precoce	de	Portugal	no	contexto	da	Guerra	de	Reconquista	contra	os	mouros	(muçulmanos)	na	
Península	Ibérica.	Além	disso,	ocorreu	a	consolidação	e	o	fortalecimento	do	Estado	Nacional	com	a	
Revolução	de	Avis	(1383-1385)	que	promoveu	uma	aproximação	entre	o	rei	e	a	burguesia	mercantil,	
condição	que	assegurava	o	gerenciamento	da	empreitada	por	parte	do	Estado	e	os	recursos	
financeiros	junto	aos	burgueses.		
b)	As	conquistas	decorrentes	da	Expansão	Marítima	e	Comercial	proporcionaram	a	possibilidade	de	
aumento	dos	lucros	para	a	burguesia	mercantil	e	o	aumento	da	arrecadação	de	impostos	pelo	Estado,	
adequando-se	assim,	à	política	econômica	mercantilista.		
	
3.	a)	A	origem	histórica	foi	a	adoção	do	trabalho	escravo	no	Brasil	Colônia,	prolongando-o	até	quase	o	
final	do	Império.	b)	Atualmente	ainda	assistimos	a	luta	pela	igualdade	dos	afrodescendentes	na	
sociedade	brasileira	a	marginalização	e	o	racismo	pode	ser	constatada	nas	estatísticas	que	informam	a	
violência	contra	jovens	negros	e	sua	presença	em	atividades	subalternas	e	mal	remuneradas	–	
geralmente	em	condições	de	subemprego	e	relacionadas	ao	trabalho	braçal.	
	
4.	a)	Portugal	encontrava-se	em	decadência	econômica,	após	o	malfadado	período	da	União	Ibérica	
(até	1640)	e	o	rompimento	das	relações	com	os	holandeses.	



b)	A	principal	cláusula	do	tratado	de	Methuen	é	aquela	que	abre	Portugal	para	as	importações	de	
tecidos	ingleses	e,	em	troca,	a	Inglaterra	se	abre	para	os	vinhos	portugueses.	
c)	A	partir	da	assinatura	do	tratado,	a	economia	portuguesa	abre-se	para	as	importações	de	tecidos	
ingleses,	arrasando	o	pequeno	setor	têxtil	português	e	condenando	o	país	à	especialização	agrícola,	
mais	especificamente	à	produção	de	vinhos.	
d)	O	tratado	garantiu	para	a	Inglaterra	o	controle	sobre	o	mercado	português	e,	conseqüentemente,	
sobre	o	brasileiro.	
e)	Grande	parte	do	ouro	extraído	no	Brasil	foi	parar	nos	cofres	Britânicos,	pois	Portugal	estava	
sempre	em	dívida	com	a	Inglaterra		
	
5.a)	O	alvará	de	1785	basicamente	restringe	a	instalação	de	manufaturas	no	Brasil	e	obriga	o	
fechamento	das	já	existentes.	
b)	O	principal	argumento	utilizado	é	a	escassa	mão-de-obra	brasileira,	que	seria	mais	bem	
aproveitada	na	lavoura	e	na	mineração.	O	argumento	é	falso,	já	que	tanto	a	atividade	mineradora	
quanto	a	lavoura	tradicional	(açucareira)	encontravam-se	em	franca	decadência.	O	verdadeiro	
interesse	português	era	a	necessidade	de	garantir	o	monopólio	metropolitano	sobre	os	
manufaturados.	
	
R2	–	HB	–	Aula	1:	Brasil	Colônia	
Exercícios	para	casa:	
	
1.	(Unicamp)	Contestando	o	Tratado	de	Tordesilhas,	o	rei	da	França,	Francisco	I,	declarou	em	1540:	
"Gostaria	de	ver	o	testamento	de	Adão	para	saber	de	que	forma	este	dividira	o	mundo."	(Citado	por	Cláudio	
Vicentino,	HISTÓRIA	GERAL,	1991)		
	
a)	O	que	foi	o	Tratado	de	Tordesilhas?		
b)	Por	que	alguns	países	da	Europa,	como	a	França,	contestavam	aquele	tratado?	
	
2.	(Unicamp)	A	expansão	marítima	da	Península	Ibérica	(Espanha	e	Portugal)	nas	Américas	foi	
orientada	por	um	projeto	colonizador	que,	além	da	exploração	econômica	das	terras,	tinha	por	
objetivo	a	imposição	de	uma	cultura	européia	e	cristã.	Qual	foi	o	papel	da	Igreja	Católica	nesse	projeto	
colonizador?	
	
3.	(UFMG)	"Restituídas	as	capitanias	de	Pernambuco	ao	domínio	de	Sua	Majestade,	livres	já	dos	
inimigos	que	de	fora	as	vieram	conquistar,	sendo	poderosas	as	nossas	armas	para	sacudir	o	inimigo,	
que	tantos	anos	nos	oprimiu,	nunca	foram	capazes	para	destruir	o	contrário,	que	das	portas	adentro	
nos	infestou,	não	sendo	menores	os	danos	destes	do	que	tinham	sido	as	hostilidades	daqueles."	
("Relação	das	guerras	feitas	aos	Palmares	de	Pernambuco	no	tempo	do	Governador	D.	Pedro	de	Almeida,	de	1675	a	1678",	citado	por	CARNEIRO,	Edson.	
Quilombo	dos	Palmares.	2.ed.	São	Paulo:	CEN,	Col.	Brasiliana,	1958.	v.302.)	
	
O	texto	faz	referência	tanto	às	invasões	holandesas	("...	dos	inimigos	que	de	fora	as	vieram	
conquistar")	quanto	ao	quilombo	de	Palmares	(“...	o	contrário,	que	das	portas	adentro	nos	infestou").	
O	quilombo	de	Palmares,	núcleo	de	rebeldia	escrava	no	Nordeste	brasileiro,	alcançou	considerável	
crescimento	durante	o	período	de	ocupação	holandesa	em	Pernambuco.	Mesmo	após	a	expulsão	dos	
invasores	estrangeiros	pela	população	local,	o	quilombo	resistiu	a	inúmeros	ataques	de	tropas	
governistas.	
	
a)	Apresente	uma	razão	para	a	ocupação	holandesa	do	Nordeste	brasileiro.	
b)	Explique,	com	base	em	um	argumento,	a	longa	duração	de	Palmares.	
	
4.	(Unicamp	2013)		1549	e	1763	são	os	anos	do	estabelecimento	de	Salvador	e	Rio	de	Janeiro,	
respectivamente,	como	capitais	da	área	que	viria	a	ser	o	Brasil.	Em	1960,	a	terceira	capital	foi	
inaugurada.	
	
Em	relação	ao	estabelecimento	das	capitais,	responda:	



a)	Quais	os	objetivos	políticos	do	estabelecimento	das	duas	primeiras	capitais?	
b)	Por	que	a	mudança	da	capital	do	Rio	de	Janeiro	para	Brasília	pode	ser	vista	como	uma	mudança	
política	e	estratégica?	
	
5.	Em	1694,	tropas	comandadas	pelo	paulista	Domingos	Jorge	Velho	destruíram	o	quilombo	de		
Palmares,	que	havia	se	formado	desde	o	início	do	século	XVII.	Poucos	sobreviveram	ao	ataque	final,	
refugiando-se	nas	matas	da	Serra	da	Barriga	sob	a	liderança	de	Zumbi,	morto	em	20	de	novembro	de	
1695,	depois	de	resistir	por	quase	dois	anos.	
	
a)	O	que	foi	o	quilombo	de	Palmares?	
b)	Além	de	realizar	ataques	a	quilombos,	que	outros	interesses	tinham	os	paulistas	em	suas	
expedições	pelos	sertões?	
c)	Explique	por	que	o	dia	da	morte	de	Zumbi	é	considerado	o	"dia	nacional	da	consciência	negra"	
	
R2	–	HB	–	Aula	1:	Brasil	Colônia	
Respostas	dos	exercícios	para	casa:	
	
1.	a)	O	Tratado	de	Tordesilhas	estabeleceu	os	limites	das	terras	conquistadas	e	a	serem	conquistadas	
entre	Portugal	e	Espanha.		
b)	Os	países	europeus	excluídos	dessa	partilha,	destacando-se	a	França,	passam	a	questionar	o	
tratado	e	a	exigir	o	acesso	às	possessões	coloniais	de	Portugal	e	da	Espanha.		
	
2.	A	Igreja	Católica	deu	suporte	para	Portugal	e	Espanha	concretizarem	suas	ambições	mercantis	e	foi	
grande	aliada	dos	estados	europeus	em	questão	no	processo	de	europeização	e	cristianização	que	se	
estabeleceu	no	Novo	Mundo.	
	
3.	a)	Os	holandeses	atacaram	o	Nordeste	brasileiro	em	decorrência	do	embargo	açucareiro	decretado	
por	Filipe	II,	rei	da	Espanha	e,	nos	termos	da	União	Ibérica	de	1580	a	1640,	também	rei	de	Portugal.		
b)	A	longa	duração	de	Palmares	é,	em	grande	parte,	fruto	do	longo	conflito	com	os	holandeses	em	
Pernambuco	(1630-54).	Apesar	de	um	período	de	apaziguamento,	os	atritos	entre	holandeses	e	
portugueses	ou	brasileiros	estimulavam	as	fugas	de	escravos	e	contribuíam	para	o	fortalecimento	do	
quilombo.	
	
4.	a)	Em	1549,	com	a	criação	do	Governo	Geral,	a	Coroa	quer	centralizar	a	administração	colonial	e	
efetivar	um	controle	sobre	os	capitães	donatários.	Em	1763,	o	deslocamento	da	capital	para	o	sul	do	
Brasil	tem	como	objetivo,	efetivar	um	maior	controle	sobre	a	região	mineradora,	eixo	econômico	da	
colônia,	naquele	momento.	
b)	Promoção	da	interiorização	do	país,	integração	regional	e,	em	tempos	de	Guerra	Fria,	garantir	um	
proteção	contra	um	ataque	externo.	Promover	um	distanciamento	dos	órgãos	do	governo	em	relação	
às	regiões	populosas	do	RJ,	MG	e	SP,	evitando	a	intensa	pressão	política	sobre	o	governo.			
	
5.	a)	Foi	o	maior	e	mais	importante	quilombo	(reduto	de	resistência	à	escravidão,	formado	
fundamentalmente	por	negros	que	fugiam	dos	latifúndios	escravistas).	
b)	Dentro	do	chamado	“bandeirismo	de	contrato”,	os	bandeirantes	também	se	dedicaram	a	destruir	
tribos	indígenas	que	se	opunham,	no	sertão	nordestino,	ao	avanço	da	pecuária.	Em	outros	ciclos	
bandeirísticos,	havia	o	apresamento	de	índios	e	a	busca	de	minerais	preciosos.	
c)	Porque	a	luta	de	Zumbi	representa	o	episódio	maior	da	resistência	negra	contra	a	escravidão.	Por	
essa	razão,	a	data	de	sua	morte	em	combate	é	resgatada,	hoje,	pela	consciência	dos	afrodescendentes	
brasileiros,	como	forma	de	defender	a	plena	igualdade	racial.	
	
R2	-	AULA	2	-	HB	–	Brasil	Império	e	República	Velha	
Exercícios	para	a	aula:	
	



1.(Uerj	2001)	Entre	1817	e	1820,	dois	viajantes	estrangeiros,	Spix	e	Martius,	participaram	de	uma	
missão	científica	que	percorreu	diversas	regiões	do	Brasil.	Ao	chegarem	ao	Rio	de	Janeiro,	anotaram	
sua	opinião	sobre	a	capital	do	Império:	Quem	chega	convencido	de	encontrar	esta	parte	do	mundo	
descoberta	só	desde	três	séculos,	com	a	natureza	inteiramente	rude,	violenta	e	invicta,	poder-se-ia	
julgar,	ao	menos	aqui	na	capital	do	Brasil,	fora	dela;	tanto	fez	a	influência	da	civilização	e	cultura	da	
velha	e	educada	Europa	para	remover	deste	ponto	da	colônia	os	característicos	da	selvajaria	
americana,	e	dar-lhe	cunho	de	civilização	avançada.	Língua,	costumes,	arquitetura	e	afluxo	dos	
produtos	da	indústria	de	todas	as	partes	do	mundo	dão	à	praça	do	Rio	de	Janeiro	aspecto	
europeu.		(SPIX	&	MARTIUS.	"Viagem	pelo	Brasil:	1817-1820".	Belo	Horizonte/São	Paulo:	Itatiaia/EdUSP,	1981.)			
	
a) Indique	as	principais	realizações	da	administração	de	D.	João	que	tenham	contribuído	para	que	o	

Rio	de	Janeiro	adquirisse	as	características	europeias	percebidas	pelos	autores.		
b) Explique	por	que,	a	partir	da	abertura	dos	portos	(1808),	ocorreu	a	preponderância	dos	ingleses	

nas	transações	comerciais	com	o	Brasil.		
	
2.	(Fuvest	2010)		O	texto	(I)	e	a	imagem	(II)	a	seguir	foram	produzidos	por	viajantes	europeus	que	
estiveram	no	Brasil	na	primeira	metade	do	século	XIX	e	procuraram	retratar	aspectos	da	sociedade	
que	aqui	encontraram.		
I:	“Como	em	todas	as	lojas,	o	mercador	se	posta	por	trás	de	um	balcão	voltado	para	a	porta,	e	é	sobre	
ele	que	distribui	aos	bebedores	a	aguardente	chamada	cachaça,	cujo	sabor	detestável	tem	algo	de	
cobre	e	fumaça.”	Auguste	de	Saint-Hilaire,	1816.		
	

	
Fonte:	Rugendas	(1835)			
Indique	elementos	ou	indícios	presentes	no	texto	ou	na	imagem	que	sinalizem	características	da	
época	relativas	a		
a)	fontes	de	energia.		
b)	processos	de	industrialização.		
c)	vida	urbana.		
	
3.	(Unicamp)	"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"?		
	
4.	(Fuvest)	"Então,	senhor	Barão,	ganhei	ou	não	ganhei	a	partida?"	perguntou	no	próprio	13	de	maio	a	
Princesa	Isabel	ao	seu	ministro	Cotegipe,	que	lhe	respondeu:	"Ganhou	a	partida,	mas	perdeu	o	trono".		
	
Explique	esse	diálogo	e	estabeleça	a	relação	entre	os	fatos	nele	implícitos.		



	
5.	(Ufrrj	2007)		"Convênio	entre	os	estados	do	Rio	de	Janeiro,	Minas	Gerais	e	São	Paulo,	para	o	fim	de	
valorizar	o	café,	regular	o	seu	comércio,	promover	o	aumento	do	seu	consumo	e	a	criação	da	Caixa	de	
Conversão,	fixando	o	valor	da	moeda.	
Art.	10.	-	Durante	o	prazo	que	foi	conveniente,	os	Estados	contratantes	obrigam-se	a	manter	nos	
mercados	nacionais,	o	preço	mínimo	de	55	a	65	fr.	em	ouro,	em	moeda	corrente	do	país,	ao	câmbio	do	
dia,	por	saca	de	60	quilos	de	café	(...)."	["Documentos	Parlamentares.	Valorização	do	Café,	tomo	I",	(1895-1906).	RJ:	Tipografia	do	
Jornal	do	Comércio,	1915,	p.228.]	
	
O	ano	de	2016	assinalou	os	110	anos	da	assinatura	do	Convênio	de	Taubaté,	marco	fundamental	das	
políticas	de	valorização	do	café	que	se	reproduziram	até	o	final	dos	anos	20	do	século	passado.	
a)	Explique	como	seria	alcançado	o	objetivo	formulado	no	art.	10.	
b)	Aponte	as	razões	que	impediram	a	continuidade	das	valorizações	do	café,	tal	qual	se	davam,	até	
então,	a	partir	do	final	dos	anos	20.	
	
6.	(UNICAMP-2004)	Em	um	samba	da	década	de	1930,	o	compositor	Noel	Rosa	dizia:	Amor	lá	no	
morro	é	amor	pra	chuchu.	As	rimas	do	samba	não	são	‘I	love	you’.	E	esse	negócio	de	alô,	‘alô,	boy’,	‘alô,	
Johnny’	Só	pode	ser	conversa	de	telefone.	(Noel	Rosa,	Não	tem	tradução,	Mestres	da	MPB	—	Noel	Rosa	e	Aracy	de	Almeida.	
Continental/Warner,	1994).		
a)	Identifique	nesse	samba	o	fenômeno	cultural	criticado	pelo	autor.		
b)	Indique	dois	dos	principais	meios	de	comunicação	de	massa	ligados	a	esse	fenômeno	cultural.		
c)	Caracterize	o	contexto	histórico	de	que	esse	fenômeno	cultural	faz	parte.	
	
R2	-	AULA	2	-	HB	–	Brasil	Império	e	República	Velha	
Respostas	dos	exercícios	para	a	aula:	
	
1.	a)	Entre	as	realizações:		-	construção	de	novos	prédios	na	cidade	do	Rio	de	Janeiro		-	aumento	da	
entrada	de	produtos	vindos	de	outras	praças	comerciais,	proporcionada	pela	Abertura	dos	
Portos	decretada	em	1808		-	vinda	da	Missão	Francesa		-	criação	da	Biblioteca	Nacional		-	criação	do	
Jardim	Botânico		-	criação	de	instituições	de	ensino	superior			
b)	Ao	decretar	a	abertura	dos	portos	brasileiros	às	“nações	amigas”	em	1808	D.	João	VI	estava	
beneficiando,	sobretudo,	a	Inglaterra,	então,	em	plena	Revolução	Industrial,	e	o	principal	país	que	
mantinha	relações	amigáveis	com	Portugal.	A	partir	dessa	data,	os	produtos	manufaturados	ingleses	
começaram	a	entrar	no	Brasil,	sendo	que	a	ampliação	do	controle	do	mercado	colonial	seria	
conseguida,	anos	mais	tarde,	com	a	assinatura	do	Tratado	de	Comércio	e	Navegação	em	fevereiro	de	
1810.	Esse	Tratado	garantia	à	Inglaterra	a	taxação	privilegiada	de	15%	de	impostos	sobre	os	seus	
produtos	vendidos	no	Brasil,	enquanto	que	as	mercadorias	portuguesas	pagariam	16%	e	as	dos	
demais	países,	24%.	
	
2.	a)	As	expressões	“cachaça”	e	“algo	de	cobre	e	fumaça”	presentes	no	texto	indicam	a	destilação	de	
aguardente	em	alambiques	com	utilização	de	energia	térmica	nas	fornalhas.		
b)	As	mesmas	expressões	podem	ser	consideradas	indicativas	da	existência	de	atividade	industrial	no	
período	ao	qual	pertencem	o	texto	e	a	imagem.	Tal	indústria	devia	caracterizar-se	pelo	processo	de	
manufatura,	pois	as	datas	do	texto	e	da	imagem	são	anteriores	a	maquinofatura	da	Revolução	
Industrial.		
c)	A	descrição	da	loja	feita	no	texto	e	os	elementos	presentes	na	tela	de	Rugendas	são	indicativos	os	da	
vida	urbana	da	época,	do	pequeno	comércio	e	do	escravismo.			
	
3.	a)	Os	setores	que	davam	sustentação	ao	imperador	deixaram	de	apoiá-lo	(exército,	igreja	e	
aristocracia).		
b)	Por	ser	o	principal	produto	de	exploração	e	seus	produtores	controlariam	o	país.		
	
4.		O	diálogo	demonstra	os	esforços	palacianos	em	promover	a	abolição	e	evidencia	a	importância	da	
questão	escravista	na	sustentação	do	Império.	A	abolição	fez	com	que	um	grupo	de	fazendeiros	ao	
aderir	ao	Republicanismo,	acelerassem	a	queda	da	monarquia	no	Brasil.	



	
5.	a)	A	contratação	de	empréstimos	no	exterior	pelos	Estados	vinculados	ao	Convênio	objetivava	
financiar	a	formação	do	estoque	regulador	de	café.	
b)	Com	a	eclosão	da	grande	crise	capitalista,	no	final	dos	anos	20,	não	houve	mais	a	possibilidade	de	
se	contraírem	empréstimos	no	exterior,	o	que	levou	a	um	enorme	acúmulo	de	café	sem	compradores,	
à	queda	dos	preços	e	à	falência	de	inúmeros	cafeicultores.		
	
6.	a)	O	imperialismo	cultural	norte-americano	(ou	colonialismo	cultural	do	Brasil	face	aos	modelos	
norteamericanos).		
b)	O	rádio	e	o	cinema.		
c)	O	período	entre	a	Primeira	e	a	Segunda	Guerras	Mundiais	e	o	início	da	Era	Vargas	(1930-1945).	
	
R2	-	AULA	2	-	HB	–	Brasil	Império	e	República	Velha	
Exercícios	para	casa:	
	
1.	(UFU)	A	instalação	de	famílias	de	colonos	estrangeiros,	no	interior	do	Brasil,	foi	inicialmente	
incentivada	pelo	governo	de	D.	João	VI,	durante	a	permanência	da	corte	e,	posteriormente	também,	
pelo	governo	imperial	brasileiro.	A	colônia	de	Nova	Friburgo	(RJ),	fundada	em	1818	para	abrigar	cem	
famílias	suíças,	e	a	colônia	de	São	Leopoldo	(RS),	formada	por	alemães	desde	1824,	com	apoio	do	
Império,	são	dois	exemplos	pioneiros	desse	tipo	de	ocupação.	Posteriormente,	no	final	do	século	XIX,	
as	políticas	de	imigração	diversificaram-se	e	foram	amplamente	utilizadas.	Um	exemplo	disso	foi	a	
imigração	subsidiada,	especialmente	para	abastecimento	das	lavouras	de	café	no	sudeste	do	país.	
Considere	as	informações	acima	e	responda	ao	que	se	pede.		
a)	Caracterize	duas	diferentes	formas	de	imigração	adotadas	no	Brasil	ao	longo	do	século	XIX.		
b)	Explique	os	objetivos	principais	das	duas	políticas	de	imigração	incentivadas	no	Brasil.		
	
2.	(Unifesp	2008)		A	independência	do	Brasil,	quando	comparada	com	a	independência	dos	demais	
países	da	América	do	Sul,	apresenta	semelhanças	e	diferenças.	Indique	as	principais		
a)	semelhanças.		
b)	diferenças.		
			
3.	(Unicamp)	Antes	da	guerra	com	o	Brasil,	o	Paraguai	tinha	uma	economia	estável,	com	estradas	de	
ferro,	siderurgia	e	grande	número	de	indústrias.	A	balança	comercial	era	favorável	e	não	havia	
analfabetismo	infantil	no	país.		
a)	Compare	as	situações	sócio-econômicas	do	Paraguai	e	do	Brasil,	em	meados	do	século	XIX.		
b)	Nesse	contexto,	explique	por	que	a	Inglaterra	financiou	a	guerra	que	levou	à	destruição	do	
Paraguai.		
	
4.	A	implantação	do	café	no	Brasil	provocaria	diversas	transformações	socioeconômicas,	entre	as	
quais	a	estabilização	financeira,	a	implantação	de	um	mercado	interno	e	a	formação	de	uma	nova	
aristocracia.	Em	1850,	o	Brasil	passaria	por	um	surto	industrial.	Na	política	interna,	a	característica	
principal	seria	a	conciliação	partidária.			INDIQUE	duas	diferenças	entre	a	cafeicultura	no	Vale	do	
Paraíba	e	a	cafeicultura	no	Oeste	Paulista.				
	
5.	(UFRJ)	A	Lei	Eusébio	de	Queiroz	e	a	Lei	de	Terras,	ambas	de	setembro	de	1850,	são	consideradas	
marcos	na	modernização	da	sociedade	brasileira.		
a)	Explicite	o	conteúdo	de	cada	uma	dessas	leis.		
b)	Explique	os	motivos	pelos	quais	ambas	as	leis	são	consideradas	marcos	na	modernização	da	
sociedade	brasileira.		
	
6.	(UFRJ97)-	“Canudos	ficava	num	cenário	que	lembrava	as	paisagens	descritas	na	Bíblia:	uma	região	
árida	repleta	de	caatingas,	rodeada	por	cinco	serras	ásperas	e	atravessada	por	um	rio,	o	Vaza-Barris.	
Decidido	a	permanecer	naquela	autêntica	fortaleza	natural,	e	isso	não	deve	ter	escapado	à	percepção	
de	Conselheiro,	ele	e	seu	grupo	entraram	em	ação	para	construir	uma	comunidade	onde	estivessem	



livres	do	incômodo	das	autoridades	religiosas	católicas	e	políticas,	bem	como	das	leis	republicanas,	
dos	"coronéis",	dos	juízes,	dos	impostos,	da	justiça	arbitrária,	da	política	etc”.	
(COSTA,	Nicola	S.	Canudos	–	Ordem	e	Progresso	no	Sertão.	São	Paulo,	Moderna,	1990)	
	
O	movimento	de	Canudos	(1896-97),	liderado	pelo	beato	Antônio	Vicente	Mendes	Maciel,	o	"Antônio	
Conselheiro",	no	sertão	nordestino,	é	um	dos	mais	conhecidos	exemplos	de	movimentos	místico-
populares	que	marcou	o	início	da	República	no	Brasil.	As	problemáticas	sociais	que	deram	vida	àquele	
movimento	permanecem,	até	hoje,	em	grande	parte	sem	solução.	
	
Cite	e	justifique	dois	motivos	pelos	quais	o	povoado	de	Canudos	incomodava	as	"autoridades	políticas	
locais	e	religiosas".	
	
R2	-	AULA	2	-	HB	–	Brasil	Império	e	República	Velha	
Respostas	dos	exercícios	para	casa:	
	
1.a)	No	início	do	século	XIX	,durante	o	período	joanino	no	Brasil,	a	política	de	imigração	visava	a	
ocupação	de	áreas	de	interesse	para	as	quais	se	estimulava	a	vinda	de	europeus	destinados	a	
ocuparem	terras	nas	áreas	de	fronteiras	com	os	domínios	espanhóis.	As	terras	eram	doadas	a	esses	
imigrantes	para	que	lá	se	fixassem	e	garantissem	essas	terras	para	o	governo.	Com	a	expansão	da	
lavoura	cafeeira	no	Oeste	Paulista,	adotou-se	inicialmente	o	sistema	de	parceria,	no	qual	
arregimentava-se	imigrantes		europeus	pobres	para	trabalhar	nos	cafezais	com	a	promessa	de	
participação	na	produção.	Essa	modalidade	de	trabalho	resultou	em	fracasso,	pois	os	imigrantes	
atraídos	com	a	possibilidade	de	"fazer	a	América",	foram	submetidos	a	uma	intensa	exploração,	
devido	ao	endividamento	crescente	para	pagar	a	despesas	de	viagem	financiadas	pelo	fazendeiro	e	os	
gastos	cotidianos	no	armazém	da	fazenda,	onde	se	praticavam	preços	abusivos,	além	de	serem	
tratados	como	se	tratava	os	escravos.	Diante	do	fracasso	do	sistema	de	parceria,	e	a	crescente	
demanda	por	mão	de	obra	nos	cafezais,	pressionado	pelos	fazendeiros,	o	governo	imperial	adotou	o	
Sistema	Subvencionado,	pelo	qual	governo	arcava	com	os	custos	da	imigração,	ou	seja,	com	as	
despesas	de	recrutamento	e	viagem	do	europeu.	Ainda	na	Europa,	era	assinado	um	contrato	de	
trabalho,	que	assegurava	garantias	ao	trabalhador,	esclarecia	a	remuneração	e	estabelecia	a	jornada	
de	trabalho.		
b)	A	primeira	política	de	imigração	incentivada	pelo	governo,	tinha	por	objetivo	garantir	para	
Portugal,	e	posteriormente	para	o	Brasil,	terras	geralmente	disputadas	com	a	Espanha	e,	mais	tarde,	
com	países	vizinhos.	A	segunda	tinha	como	objetivo	principal	suprir	a	demanda	por	mão	de	obra	na	
lavoura	cafeeira	num	momento	de	grande	expansão	em	razão	do	crescimento	das	exportações	de	café	
que	tornava-se	o	principal	produto	da	economia	nacional.	Vale	observar	que	a	preferência	pelo	
europeu	nas	políticas	de	imigração	do	período	imperial,	fundamentava-se	nas	teses	racistas	da	
necessidade	de	embranquecimento		da	população	brasileira	como	um	caminho	para	o	progresso.		
	
2.	a)	Semelhanças:	Tanto	no	Brasil,	como	nas	colônias	espanholas,	os	processos	de	independência	
foram	conduzidos	sob	a	liderança	das	elites	econômicas	coloniais,	influenciadas	pela	ideologia	liberal;	
em	ambos	os	casos	houve	interferência	Inglaterra	em	favor	da	emancipação,	interessada	no	fim	do	
Pacto	Colonial	devido	à	demanda	por	mercados	em	decorrência	de	sua	industrialização;	consolidadas	
as	emancipações,	as	elites	econômicas	que	se	constituiram	também	em	oligarquias	políticas,	
assumiram	o	controle	dos	recém-fundados	Estados	nacionais	latino-americanos,	não	promovendo	
alterações	na	estrutura	social	e	econômica	do	período	colonial	e	impediram	a	participação	política	dos	
segmentos	populares.		
b)	Diferenças:	O	caso	brasileiro	é	considerado	"suis	generis",	pois	a	independência	em	relação	a	
Portugal	não	se	deu	através	de	revoltas	ou	revoluções,	sendo	efetivada	em	1822,	sob	a	liderança	do	
príncipe	regente	português	no	Brasil,	D.	Pedro	I;	foi	adotado	o	regime	monárquico	de	governo	e	foi	
preservada	a	unidade	política	nacional.	Na	América	Espanhola,	a	independência	das	colônias,	liderada	
pelos	"criollos"	(descendentes	de	espanhóis	nascidos	na	América	que	constituíam	a	elite	econômica),	
foi	conquistada	através	de	guerras	prolongadas,	com	batalhas	sangrentas;	consolidada	a	autonomia	
política,	foi	adotado	o	regime	republicano	presidencialista	e	as	antigas	colônias	fragmentaram-se,	



dando	origem	aos	vários	Estados	nacionais	atuais	de	língua	espanhola	na	América	do	Sul.		
	
3.	a)	A	sociedade	brasileira	era	polarizada	e	somente	desfrutavam	de	direitos	uma	parcela	reduzida,	a	
elite.		
b)	Para	a	Inglaterra	o	Paraguai	era	uma	ameaça	ao	seus	interesses	econômicos.	
	
4.	Vale	do	Paraíba-	produção	tradicional,	mão	de	obra	escrava,	barões	do	café,	exportação	do	RJ	
Oeste	Paulisa	-	Produção	moderna,	mão-de-obra	assalariada,	burguesia	cafeeira,	exportação	via	porto	
de	Santos.	
	
5.	a)	Lei	Eusébio	de	Queirós	proibia	o	tráfico	de	escravos	da	África	para	o	Brasil.	A	Lei	de	Terras	de	
1850	atribuia	um	valor	imobiliário	às	terras,	que	não	seriam	mais	doadas	como	haviam	sido	as	
sesmarias.	Essa	lei	foi	um	dos	estatutos	responsáveis	para	a	consolidação	dos	latifúndios	no	Brasil.		
b)	A	Lei	Eusébio	de	Queirós	permitiu	a	liberação	de	capitais	do	tráfico	negreiro	p/	setores	mais	
produtivos	(industrialização,	bancos,	mecanização	das	fazendas,	etc),	enquanto	a	Lei	de	Terras	
valorizou	comercialmente	as	terras	brasileiras,	aquecendo	o	mercado	interno.	
	
6.	Permitir	o	acesso	a	terra	e	combater	a	injustiça.	Ao	permitir	o	acesso	a	terra	a	experiência	de	
Canudos	acabava	na	prática	com	a	dependência	dos	sertanejos	aos	favores	do	coronel	destruía	o	
esquema	de	manutenção	do	poder	das	elites	políticas	ao	reagir	em	relação	a	sujeição	da	população	
pobre	ao	mando	dos	coronéis	e	padres	representantes	do	poder	vigente.	
	
R2	–	AULA	3		-	HB	–	Era	Vargas	e	República	de	46	
Exercícios	para	a	aula:	
	
1.	(FUVEST/FGV)	A	Revolução	de	1930	conduziu	à	adoção	de	diversas	medidas	em	favor	dos	
operários	do	Brasil.	Quais	foram	essas	medidas?	Essas	medidas	podem	ser	consideradas	como	
meramente	paternalistas?	Em	caso	de	resposta	negativa,	até	que	ponto	elas	trouxeram	um	benefício	
real?		
	
2.	(UFSCar-2006)	Observe	a	imagem	a	seguir.		
	

	
(Tarsila	do	Amaral.	Operários,	1933.)			
a)	De	qual	movimento	artístico	brasileiro	faz	parte	a	autora	desta	obra?			
b)	Apresente	uma	justificativa	para	o	fato	de	a	artista,	nesta	obra,	ter	retratado	rostos	de	pessoas	
com	características	físicas	diferentes.			
	
3.	(UFSCar-2001)	A	industrialização	brasileira	foi	um	processo	que,	no	século	XX,	atravessou	
momentos	favoráveis	e	desfavoráveis	a	seu	desenvolvimento.			
a)	Explicite	os	vínculos	entre	a	economia	cafeeira	na	Primeira	República,	a	Primeira	Guerra	Mundial	e	
a	industrialização	ocorrida	no	período.			



b)	Cite	algumas	medidas	adotadas	por	Getúlio	Vargas,	nos	anos	quarenta,	e	por	Juscelino	Kubitschek,	
nos	anos	cinquenta,	favoráveis	ao	desenvolvimento	industrial.		
	
4.	(UFSCar-2001)	A	industrialização	brasileira	foi	um	processo	que,	no	século	XX,	atravessou	
momentos	favoráveis	e	desfavoráveis	a	seu	desenvolvimento.		
a)	Explicite	os	vínculos	entre	a	economia	cafeeira	na	Primeira	República,	a	Primeira	Guerra	Mundial	e	
a	industrialização	ocorrida	no	período.		
b)	Cite	algumas	medidas	adotadas	por	Getúlio	Vargas,	nos	anos	quarenta,	e	por	Juscelino	Kubitschek,	
nos	anos	cinqüenta,	favoráveis	ao	desenvolvimento	industrial.		
	
5.	(Pucrj	2013)		O	escândalo	é	um	fenômeno	produzido	por	ações	que	envolvem	transgressões	de	
códigos	morais	levadas	ao	domínio	público,	provocando	reações	que	podem	afetar	a	reputação	de	
pessoas	ou	instituições.	Na	esfera	política,	em	geral	os	escândalos	estão	associados	à	corrupção	e	ao	
suborno	e	constituem	materiais	explorados	pela	imprensa.	No	Brasil,	neste	ano	de	2012,	o	Supremo	
Tribunal	Federal	julgou	o	escândalo	do	“Esquema	de	compra	de	votos	de	parlamentares”,	conhecido	
por	“Mensalão”,	denunciado	durante	o	governo	do	presidente	Lula.	
Anteriormente,	os	dois	maiores	escândalos	políticos	da	história	republicana	brasileira	haviam	
acontecido	no	segundo	governo	Vargas	(1951-1954)	e	no	governo	Collor	(1990-1992).	Ambas	as	
situações	suscitaram	crises	políticas	que	afetaram	os	governantes.	
	
Caracterize	a	crise	política	(seus	motivos	e	efeitos)	em	cada	um	destes	momentos:	
a)	Segundo	Governo	Vargas	
b)	Governo	Collor	
	
R2	–	AULA	3		-	HB	–	Era	Vargas	e	República	de	46	
Respostas	dos	exercícios	para	a	aula:	
	
1.	A	revolução	de	1930	e	a	Era	Vargas	que	a	sucedeu	geraram	algumas	mudanças	sociais	e	econômicas	
no	país,	dentre	elas	estão	as	leis	trabalhistas	aprovadas	pelo	presidente	Getúlio	Vargas,	as	referidas	
leis	muitas	vezes	é	retratada	como	uma	medida	de	cunho	populista,	também	é	fruto	de	lutas	históricas	
do	movimento	operário.	
	
2.a)	Tarsila	do	Amaral	fez	parte	do	movimento	Modernista.			
b)	A	artista	procurava	contrapor-se	à	ideia	de	“massa”	operária,	no	sentido	de	multidão	amorfa,	vista	
mais	como		números	em	uma	estatística	do	que	como	um	conjunto	de	seres	humanos.		
	
3.	a)	Durante	a	República	Velha	(1889-1930),	a	economia	cafeeira	gerou	capital	disponível	para	a	
expansão	do	setor	industrial	da	região	Sudeste.	A	grande	empresa	exportadora	de	café	determinou		a	
acumulação	de	capitais,	a	formação	do	mercado	consumidor,	o	fornecimento	da	mão-de-obra	
de	imigrantes	para	as	fábricas	e	a	criação	de	uma	rede	ferroviária	que	permitia	a	integração	desse	
mercado.	Com	a	Primeira	Guerra	Mundial	(1914-18)	a	Europa	passava	por	uma	grave	crise	
econômica.	O	Brasil	tinha	grande	dificuldade	para	importar	manufaturados	das	fábricas	inglesas,	o	
que	estimulou	a	criação	de	milhares	de	indústrias	de	substituição	de	importações,	especialmente	em	
São	Paulo	e	sobretudo	têxteis	e	alimentícias.			
b)	Na	década	de	1940,	Getúlio	Vargas	impulsionou	a	implantação	de	um	parque	industrial,	
principalmente	no	setor	da	indústria	de	base.	Destacando-se	o	papel	do	Estado.	A	entrada	dos	norte-
americanos	na	Segunda	Guerra	Mundial,	em	troca	apoio	logístico,	os	Estados	Unidos	financiaram	a	
Companhia	Siderúrgica	Nacional.	Na	segunda	metade	da	década	de	1950,	Juscelino	Kubitschek	(JK)	
adotou	uma	política	econômica	conhecida	como	nacional-desenvolvimentista.	O	termo	
“nacional”,	entretanto,	referia-se	ao	projeto	de	fazer	do	Brasil	uma	grande	nação,	pois	JK	incentivou	a	
entrada	do	capital	estrangeiro	e	das	multinacionais.	O	setor	industrial	foi	muito	favorecido	pelo	Plano	
de	Metas,	praticamente	duplicando	sua	produção	nos	cinco	anos	de	governo.		
	



4.	a)	Durante	a	República	Velha	(1889-1930),	a	economia	cafeeira	gerou	capital	disponível	para	a	
expansão	do	setor	industrial	da	região	Sudeste.	A	grande	empresa	exportadora	de	café	determinou	a	
acumulação	de	capitais,	a	formação	do	mercado	consumidor,	o	fornecimento	da	mão-de-obra	de	
imigrantes	para	as	fábricas	e	a	criação	de	uma	rede	ferroviária	que	permitia	a	integração	desse	
mercado.	Com	a	Primeira	Guerra	Mundial	(1914-18)	a	Europa	passava	por	uma	grave	crise	
econômica.	O	Brasil	tinha	grande	dificuldade	para	importar	manufaturados	das	fábricas	inglesas,	o	
que	estimulou	a	criação	de	milhares	de	indústrias	de	substituição	de	importações,	especialmente	em	
São	Paulo	e	sobretudo	têxteis	e	alimentícias.	
b)	Na	década	de	1940,	Getúlio	Vargas	impulsionou	a	implantação	de	um	parque	industrial,	
principalmente	no	setor	da	indústria	de	base.	Destacando-se	o	papel	do	Estado.	A	entrada	dos	norte-
americanos	na	Segunda	Guerra	Mundial,	em	troca	apoio	logístico,	os	Estados	Unidos	financiaram	a	
Companhia	Siderúrgica	Nacional.	Na	segunda	metade	da	década	de	1950,	Juscelino	Kubitschek	(JK)	
adotou	uma	política	econômica	conhecida	como	nacional-desenvolvimentista.	O	termo	“nacional”,	
entretanto,	referia-se	ao	projeto	de	fazer	do	Brasil	uma	grande	nação,	pois	JK	incentivou	a	entrada	do	
capital	estrangeiro	e	das	multinacionais.	O	setor	industrial	foi	muito	favorecido	pelo	Plano	de	Metas,	
praticamente	duplicando	sua	produção	nos	cinco	anos	de	governo.	
	
5.a)	Segundo	Governo	Vargas	–	Desde	1953,	o	governo	Vargas	vinha	sendo	alvo	de	uma	série	de	
críticas	da	oposição	política:	a	denúncia	do	favorecimento	do	governo	nos	empréstimos	ao	
jornal	Última	Hora;	o	Manifesto	dos	coronéis,	em	fevereiro	de	1954,	criticando	a	política	econômica	e	
trabalhista	do	governo;	a	revelação	de	uma	suposta	ação	conjunta	entre	Vargas	e	Perón	para	a	
formação	de	uma	república	sindicalista	no	Brasil,	em	oposição	à	liderança	dos	EUA.	
Com	a	concessão	do	aumento	de	100%	no	salário	mínimo,	a	oposição,	liderada	por	Carlos	Lacerda,	da	
UDN,	propõe	o	impeachment	do	presidente.	Embora	rejeitado	no	Congresso,	a	campanha	antigetulista	
continuou.	O	atentado	contra	Carlos	Lacerda,	na	rua	Tonelero,	em	Copacabana,	em	que	morre	o	major	
Rubem	Vaz	coloca	Vargas	contra	a	parede.	Descobre-se	que	as	ordens	para	o	atentado	tinham	partido	
do	chefe	da	guarda	pessoal	de	Vargas,	Gregório	Fortunato.	A	imprensa	denuncia	o	“mar	de	lama”,	e	
militares	pedem	a	renúncia	ou	a	deposição	do	presidente.	O	desfecho	da	crise	foi	o	suicídio	de	Vargas	
em	24	de	agosto	de	1954.	
b)	Governo	Collor	–	O	escândalo	político	começou	com	a	denúncia	feita	pelo	irmão	do	presidente,	no	
início	de	1992,	Pedro	Collor,	que	acusava	o	tesoureiro	da	campanha	presidencial,	o	empresário	Paulo	
César	Farias,	de	articular	um	esquema	de	corrupção	de	tráfico	de	influência,	loteamento	de	cargos	
públicos	e	cobrança	de	propina	dentro	do	governo.	
Este	esquema	teria	como	beneficiários	integrantes	do	alto	escalão	do	governo	e	o	próprio	presidente.	
No	mês	seguinte,	o	Congresso	Nacional	instalou	uma	CPI	(Comissão	Parlamentar	de	Inquérito)	para	
investigar	o	caso.	Em	agosto,	durante	os	trabalhos	da	CPI,	a	população	brasileira	começou	a	sair	às	
ruas	para	pedir	o	impeachment.	Com	cada	vez	mais	adeptos,	os	protestos	tiveram	como	protagonista	a	
juventude,	que	pintava	no	rosto	"Fora	Collor",	com	um	“L”	verde	e	o	outro	amarelo,	e	"Impeachment	
Já"	-	foi	o	movimento	dos	"caras-pintadas".	No	congresso	Nacional	foi	aberto	o	processo	
de	impeachment,	levando	o	presidente	Fernando	Collor	a	renunciar	ao	cargo.	Ainda	assim,	teve	seus	
direitos	políticos	cassados	por	oito	anos,	até	2000.	
	
R2	–	AULA	3		-	HB	–	Era	Vargas	e	República	de	46	
Exercícios	para	casa:	
	
1.	(UNIFESP-2008)	Entre	a	instituição	do	regime	republicano,	em	1889,	e	a	volta	da	democracia,	em	
1985-	88,	o	Brasil	passou	por	várias	refundações	republicanas,	ou	mudanças	políticas,	como	em	1930,	
1937,	1945,	1964.	Escolha	uma	dessas	mudanças	e	explique		
a)	por	que	aconteceu.		
b)	por	que	se	esgotou.	
	
2.	(Unb	2011)		A	história	do	Brasil	no	século	XX	foi	marcada	por	períodos	em	que	direitos	civis	e	
políticos	da	população	foram	total	ou	parcialmente	suprimidos	ou	ignorados	pelo	Estado.	Em	pelo	
menos	um	desses	períodos,	houve	significativa	expansão	dos	chamados	direitos	sociais.	Em	que	



contexto	histórico	os	direitos	sociais	da	população	brasileira	se	expandiram,	a	despeito	da	violação	
flagrante	de	direitos	civis	e	da	introdução	de	restrições	à	participação	política?	Justifique	sua	resposta.	
	
3.	(Unb	2011)		Com	relação	à	história	cultural	da	Era	Vargas,	julgue	o	item	a	seguir.	
O	Estado-Novo,	ao	tentar	fortemente	promover	o	valor	do	trabalho,	entrou	em	rota	de	colisão	com	a	
cultura	da	malandragem,	tal	como	corporificada	pelo	samba	carioca.	Por	essa	razão,	a	ditadura	
Varguista	sempre	evitou,	deliberadamente,	fazer	do	samba	um	dos	componentes	simbólicos	da	sua	
ideologia	nacional.	
	
4.	(Unesp	2013)		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).	
	
5.	(Uff	2012)		No	período	de	1946	a	1964,	assistimos	ao	pleno	desenvolvimento	do	pacto	populista,	
que	não	pode	ser	identificado	apenas	como	manipulação	das	massas	trabalhadoras.	O	funcionamento	
do	regime	nesse	período	pressupõe	elementos	de	continuidade	do	período	estado	novista	e	a	criação	
de	novos	mecanismos	de	dominação.	
a)	Identifique	dois	elementos	de	continuidade	do	período	de	1946-1964	em	relação	ao	período	de	
Estado	Novo,	1937-1945.	
b)	Indique	os	três	maiores	partidos	políticos	da	República	brasileira	de	1946	até	o	Golpe	civil-militar	
de	1964,	e	analise	uma	característica	de	cada	um	dos	três	partidos.	
	
R2	–	AULA	3		-	HB	–	Era	Vargas	e	República	de	46	
Respostas	dos	exercícios	para	casa:	
	
1.	1930.	a)	Esgotamento	do	sistema	oligárquico	de	poder	(dissidência	oligárquica	e	tenentismo);	b)	
crise	de	1929.		
1937.	a)	Choques	entre	a	esquerda	e	a	direita	e	caráter	autoritário	dos	grupos	que	controlavam	o	
Estado.		b)	Desgaste	político	interno	do	Estado	Novo;	reação	dos	grupos	conservadores	à	aproximação	
de	Vargas	com	o	setor	nacionalista.		
1945.	a)	Os	mesmos	fatores	que	explicam	o	esgotamento	do	Estado	Novo.	b)	Os	mesmos	fatores	que	
explicam	o	golpe	político-militar	de	1964.	
1964.	a)	No	contexto	internacional	da	Guerra	Fria,	1964	marcou,	no	Brasil,	o	auge	da	crise	do	modelo	
liberal-populista,	fundado	durante	a	vigência	a	Constituição	de	1946.	O	capítulo	final	da	crise	
desenrola-se	no	governo	João	Goulart,	alvo	de	um	movimento	oposicionista	protagonizado	por	
setores	civis	(empresários,	políticos	da	UDN	e	de	outros	partidos)	e	parte	da	oficialidade	das	Forças	
Armadas.	Os	conspiradores	traçaram	o	objetivo	de	derrubar	o	governo,	que,	apoiado	em	organizações	
populares	(sindicatos,	entidades	estudantis	etc.),	era	visto	como	aberto	à	“comunização”	(implantação	
do	comunismo)	do	país.	b)	A	ditadura	militar,	que	se	implantou	no	país	a	partir	de	1964,	sustentou-se	
por	longos	anos	graças	ao	rígido	controle	da	vida	política,	somado	à	truculência	e	à	prática	corriqueira	
da	tortura.	O	regime	começou	a	se	esgotar	nos	anos	de	1970,	diante	das	crescentes	manifestações	de	
descontentamento	social	geradas	pela	crise	econômica	que	se	abatia	sobre	o	país.	A	crise	levaria	o	
governo	militar	a	promover	a	chamada	abertura	política	dos	anos	de	1980.	
	
2.	Pode-se	considerar	que	tal	situação	ocorreu	durante	a	Era	de	Vargas,	em	especial	nos	períodos	
1930-34	e	1937-45,	marcados	por	forte	centralização	política,	pela	ausência	de	Poder	Legislativo	
Federal,	intervenção	federal	nos	Estados	e,	no	Estado	Novo,	por	perseguições	políticas	e	prisões	
arbitrárias.	Ao	mesmo	tempo	os	direitos	civis	foram	preservados	e	os	direitos	sociais	ampliados,	



principalmente	no	que	se	refere	à	política	trabalhista	adotada	e	aos	direitos	que	dela	derivaram.	
Também	no	campo	de	educação	e	saúde	houve	ampliação	quantitativa	da	ação	do	Estado.	
	
3.	Incorreto.	Durante	a	ditadura	de	Vargas	houve	grande	preocupação	com	uma	política	cultural	
oficial	e,	nesse	contexto,	a	música	e,	em	especial,	o	samba,	tiveram	papel	de	destaque.	Chocou-se	com	
o	samba	tradicional	que	valorizava	a	malandragem	carioca,	ao	mesmo	tempo	o	Governo	investiu,	
incentivando	que	se	fizessem	letras	adequadas	aos	valores	pregados	pelo	regime	como	exaltação	do	
trabalho	e	da	nacionalidade.	
	
4.	Desde	o	governo	de	Getúlio	Vargas	se	desenvolveu	o	rito	de	identificar	o	governante	como	o	
responsável	pelo	desenvolvimento	da	nação.	O	personalismo,	desde	então,	foi	extremamente	
acentuado	e	utilizado	como	elemento	de	alienação,	daí	a	alcunha	de	“pai	dos	pobres”,	destacando	a	
política	trabalhista	de	Vargas.	Fora	do	âmbito	das	relações	de	trabalho,	nos	demais	campos	da	vida	
social,	essa	política	também	se	desenvolveu,	como	destaca	o	texto,	nos	livros	e	cartilhas	escolares,	
fazendo	do	ensino	oficial	uma	correia	de	transmissão	dos	valores	do	Estado	e	de	seu	líder.	
O	DIP	teve	papel	crucial	no	processo	de	formação	cultural	e	ideológica	da	sociedade,	pois	foi	
responsável	pela	política	de	propagar	os	valores	caros	aos	governantes	e,	ao	mesmo	tempo,	de	
censurar	os	veículos	de	comunicação.	
	
5.	a)	O	candidato	poderá	citar:	
-	A	importância	do	papel	do	líder	(Presidente	da	República)	no	tipo	de	presidencialismo	da	
Constituição	de	1946;	
-	O	protagonismo	do	Poder	Executivo	em	comparação	a	outras	instâncias	políticas;	
-	O	intervencionismo	econômico	do	Estado	Brasileiro	no	projeto	de	desenvolvimento;	
-	A	política	de	industrialização	através	da	substituição	de	importações;	
-	A	manutenção	da	estrutura	agrária	concentracionista;	
-	O	controle	das	massas	trabalhadoras	via	sindicalismo	atrelado	ao	Estado.	
b)	O	candidato	deverá	destacar	que	a	formação	de	partidos	políticos	nacionais	após	1946	se	
constituiu	num	elemento	novo	na	política	brasileira.	Deverá	também	analisar	as	características	dos	
grandes	partidos	criados:	o	PSD,	a	partir	da	máquina	getulista	e	das	lideranças	regionais	tradicionais,	
tendo	como	principal	força	os	municípios	interioranos	e	as	áreas	mais	conservadoras;	o	PTB,	formado	
com	base	na	estrutura	sindical	forjada	na	era	varguista,	herdeiro	de	um	projeto	nacionalista	e	a	UDN,	
constituída	pela	reunião	de	políticos	antigetulistas,	com	forte	cunho	anticomunista,	contrário	à	
intervenção	do	Estado	na	economia	e	favorável	à	associação	com	o	capital	internacional.	
	
R2	–	AULA	4		-	HB	–	Ditadura	-	Nova	República	
Exercícios	para	a	aula:	
	
1.	(Uel	2013)		Analise	a	foto,	a	seguir,	tirada	durante	o	período	do	Regime	Militar	no	Brasil	(1964-
1985).	
	



	
	
a)	Identifique	e	descreva	dois	elementos	da	foto	que	permitam	caracterizar	o	Regime	Militar	no	Brasil.	
b)	A	luta	pela	anistia	ampla,	geral	e	irrestrita	tem	desdobramentos	no	presente,	a	exemplo	da	
Comissão	da	Verdade.	Discorra	sobre	essa	Comissão.	
	
2.	(Unifesp	2009)		"Nossa	geração	tem	consciência:	sabe	o	que	deseja.	Queremos	fazer	filmes	
antiindustriais;	queremos	fazer	filmes	de	autor,	quando	o	cineasta	passa	a	ser	um	artista	
comprometido	com	os	grandes	problemas	do	seu	tempo;	queremos	os	filmes	de	combate	na	hora	do	
combate	e	filmes	para	construir	no	Brasil	um	patrimônio	cultural."	(Glauber	Rocha,	citado	por	Heloísa	Buarque	de	
Hollanda	e	Marcos	A.	Gonçalves.	"Cultura	e	participação	nos	anos	60".	São	Paulo:	Brasiliense,	1987.)		
	
A	frase	de	Glauber	Rocha	indica	alguns	princípios	do	Cinema	Novo	que,	juntamente	com	outras	
manifestações	artísticas,	produziu	uma	significativa	mudança	no	panorama	cultural	e	político	
brasileiro	dos	anos	1960.	Cite	e	analise:		
a)	Dois	movimentos	da	mesma	década	que,	em	outros	campos	artísticos,	se	preocuparam	com	as	
questões	apontadas	por	Glauber	Rocha.		
b)	A	forma	como	o	regime	militar	brasileiro	tratou	esses	movimentos	de	renovação	cultural.		
	
3.	(Unicamp	2012)	No	dia	14	de	dezembro	de	1968,	os	leitores	mais	atentos	do	Jornal	do	Brasil	
puderam	perceber	que	o	jornal	apresentava	mudanças.	Apesar	do	sol	de	dezembro,	por	exemplo,	a	
previsão	meteorológica	anunciava	no	alto	da	primeira	página,	à	esquerda:	“Tempo	negro.	
Temperatura	sufocante.	O	ar	está	irrespirável.	O	país	está	sendo	varrido	por	fortes	ventos”.	Pela	
primeira	vez,	no	lugar	dos	editoriais,	eram	publicadas	fotos:	na	maior,	um	lutador	de	judô,	gigante,	
dominando	um	garoto.	O	título	da	foto:	“Força	hercúlea”.	(Adaptado	de	Zuenir	Ventura,1968:	o	ano	que	não	terminou.	Rio	de	
Janeiro:	Nova	Fronteira,	1988,	p.	288-289.)		
a)	Por	que	o	Jornal	do	Brasil	apresentava	alterações	no	dia	seguinte	à	edição	do	Ato	Institucional	5	
(AI-5),	de	13/12/1968?		
b)	Que	relação	o	jornal	quis	estabelecer	entre	o	contexto	político	e	a	foto	do	lutador	e	o	garoto?			
	
4.	(Ufmg	2008)		Analise	esta	imagem:	
	



	
	
A	partir	da	análise	dessa	imagem	e	considerando	outros	conhecimentos	sobre	o	assunto,	
a)	ANALISE	o	contexto	político-econômico	em	que	foi	divulgado	esse	anúncio.	
b)	IDENTIFIQUE	o	principal	objetivo	desse	anúncio.	
c)	IDENTIFIQUE	e	ANALISE	duas	decorrências	da	política	econômica	implementada	na	região	
enfocada	no	anúncio.	
			
5.	(Ufsc	2008)		
	

	
	
"Voava-se	o	voo	254	na	noite	de	27	de	maio	de	1984.	Exatamente	um	mês	e	dois	dias	antes,	ou	seja,	a	
25	de	abril,	travara-se	a	penúltima	batalha	entre	Nação	e	Ditadura,	ocasião	em	que	esta,	uma	vez	mais	
-	a	última	vez	-,	derrotara	aquela,	manobrando	com	suspeita	habilidade	no	Congresso	Nacional	para	
que	fosse	rejeitada	uma	emenda	à	Constituição	que	restabelecia	o	voto	direto	dos	cidadãos	para	a	
próxima	escolha	do	presidente	da	República."	
NEVES,	Amilcar.	Relatos	de	sonhos	e	de	lutas.	São	Paulo:	Estação	Liberdade:	Fundação	Nestlé	de	Cultura,	1991.	p.	62.	
	
No	final	da	década	de	1970,	o	Brasil	começa	a	viver	o	processo	de	redemocratização.	Com	base	nessa	
afirmação	e	no	texto,	comente	sobre	a	Campanha	Diretas-Já	e	sua	relação	com	o	contexto	político,	
social	e	econômico	da	época.	



	
			
R2	–	AULA	4		-	HB	–	Ditadura	-	Nova	República	
Respostas	dos	exercícios	para	a	aula:	
	
1.a)	O	candidato	deve	identificar	e	descrever	dois	elementos	da	foto	que	permitam	caracterizar	o	
regime	militar.	Por	exemplo,	a	faixa	com	o	nome	de	Vladmir	Herzog,	que	se	refere	à	morte	do	
jornalista	no	aparato	de	repressão;	o	movimento	pela	anistia	ampla,	geral	e	irrestrita;	a	faixa	sobre	a	
questão	econômica	(inflação	e	especulação	financeira);	UNE	–	União	Nacional	dos	Estudantes;	
Movimento	Estudantil;	manifestações	públicas	e/ou	passeatas	contra	o	regime	ditatorial;	documentos	
encontrados	recentemente	sobre	o	período.	
b)	O	candidato	deve	mencionar	que	a	Comissão	da	Verdade	investiga	crimes	promovidos	pelo	Estado	
durante	a	ditadura	civil-militar	e	que	essa	Comissão	surgiu	como	resultado	das	lutas	sociais	e	políticas	
do	período	da	redemocratização.	
	
2.	a)	O	Tropicalismo	que	se	caracterizou	por	associar	numa	mistura	antropofágica	elementos	da	
cultura	pop,	como	o	rock,	e	da	cultura	de	elite,	como	o	concretismo,	além	de	fazer	uso	muitas	vezes	de	
um	discurso	politicamente	engajado	e	de	protesto	contra	a	ditadura	militar	que	se	instaurou	na	época,	
gerando	perseguições	e	obrigando	alguns	de	seus	integrantes	ao	exílio,	como	foi	o	caso	de	Caetano	
Veloso	e	Gilberto	Gil.	O	Teatro	de	Arena	foi	um	dos	mais	importantes	grupos	teatrais	brasileiros	das	
décadas	de	50	e	60,	tendo	promovido	uma	renovação	e	nacionalização	do	teatro	brasileiro.	Teatro	de	
Arena	foi	fundado,	como	uma	alternativa	à	cena	teatral	da	época.	A	intenção	dos	seus	fundadores	era	
nacionalizar	o	palco	brasileiro	em	contraposição	ao	tipo	de	teatro	que	se	via	praticado	pelo	TBC	-	
Teatro	Brasileiro	de	Comédia,	considerado	elitista	e	alienado.	O	objetivo	era	produzir	espetáculos	de	
baixo	custo,	de	autores	nacionais	e	incentivar	o	surgimento	de	diretores	brasileiros.		
b)	Por	seu	discruso	contra	a	ditadura,	esses	movimentos	foram	considerados	subversivos	e	seus	
integrantes	alvo	das	mais	variadas	formas	de	perseguição	e	repressão.	Muitos	optaram	pelo	exílio,	
tendo	retornado	ao	país	já	durante	o	processo	de	abertura	iniciado	pelos	últimos	presidentes	
militares.		
	
3.	a)	As	alterações	no	jornal	são	uma	forma	de	denunciar	a	situação	do	país;	e	são	reflexos	da	censura	
imposta	aos	meios	de	comunicação	–	que	posteriormente	se	agravou	–	e	a	decretação	do	AI-	5,	que	
promovia	maior	centralização	do	poder	e	criava	condições	para	maior	repressão	por	parte	do	governo	
a	seus	opositores.		
b)	A	imagem	pretendeu	mostrar	a	relação	entre	o	Estado,	agigantado	pelas	leis	de	exceção	que	
conferiam	maiores	poderes	aos	militares	governantes	e	a	sociedade,	feita	pequena	na	medida	em	que	
tinha	seus	direitos	eliminados,	dando	a	entender	um	conflito,	marcado	pela	desigualdade.			
	
4.	a)	O	contexto	desse	anúncio	é	o	período	do	Regime	Militar	no	Brasil,	mais	precisamente,	o	chamado	
"Milagre	Econômico",	quando	o	país	apresentava	elevados	índices	de	crescimento	do	PIB,	associados	a	
taxas	reduzidas	de	inflação.	
b)	A	exploração	econômica	da	região	amazônica.	
c)	O	governo	federal	precisou	investir	em	infraestrutura,	incluindo	a	concessão	de	incentivos	fiscais	
para	empresas	privadas	sob	a	supervisão	de	uma	agência	federal	para	a	ocupação	da	Amazônia.	
Grandes	programas	ou	projetos,	tanto	do	governo-fiador	como	do	governo-influente,	eram	
organizados	e	apoiados.	
Incentivos	fiscais,	incluindo	total	ou	parcial	isenção	de	pagamento	de	impostos	federais	e	estaduais,	
assim	como	créditos	e	subsídios,	eram	criados	de	acordo	com	a	importância	da	política	econômica	da	
região.	Essencialmente,	o	investimento	inicial	do	governo	em	infraestrutura	estava	voltado	à	
construção	de	novas	rodovias	para	prover	o	acesso	e	facilitar	o	futuro	desenvolvimento	da	Amazônia.	
À	combinação	destes	fatores,	incentivos	fiscais	e	novas	rodovias,	sucedeu	finalmente	a	abertura	da	
região	ao	Brasil	e	ao	capital	internacional.	Grandes	negócios	e	empreendimentos	privados	adquiriram	
novos	trechos	de	terra,	muitas	vezes	somente	por	propósitos	especulativos	ou	para	atividades	
extrativistas,	que	implicaram	em	devastações	de	grandes	extensões	da	floresta	amazônica.	



	
	
5.	A	Campanha	das	"Diretas	Já"	decorreu	de	uma	tímida	mobilização	do	PT	(Partido	dos	
Trabalhadores),	durante	o	ano	de	1983,	em	favor	de	uma	reforma	constitucional	para	a	eleição	direta	
do	presidente	da	República.	Também	apoiaram	a	causa	os	partidos	PMDB	(Partido	do	Movimento	
Democrático	Brasileiro)	e	PDT	(Partido	Democrático	Trabalhista),	fato	que	resultou	em	grandes	
mobilizações	da	população	pelo	país	e	na	apresentação	da	Emenda	Dante	de	Oliveira,	votada	em	25	de	
abril	de	1984.	
Apesar	de	toda	a	mobilização,	a	Emenda	não	foi	aprovada,	pois,	mesmo	com	o	apoio	de	55	deputados	
do	Partido	Social	Democrático	(partido	que	apoiava,	no	Congresso,	o	regime	autoritário	vigente),	
sensibilizados	pelas	manifestações	populares,	não	foram	conseguidos	os	dois	terços	dos	votos	
necessários	à	aprovação,	o	que	causou	grande	frustração	à	nação.	
A	campanha	das	"Diretas	Já"	inseriu-se	em	um	contexto	de	manifestações	contrárias	à	continuidade	
da	ditadura	militar	e	pela	imediata	redemocratização	do	país,	quando	tiveram	início	medidas	do	
governo	militar	pela	abertura	política.	O	quadro	de	crise	econômica,	com	a	elevação	acelerada	dos	
índices	de	inflação	e	a	consequente	corrosão	dos	salários,	contribuía	para	aumentar	o	
descontentamento	da	população	contra	o	governo	e	para	o	envolvimento	nas	manifestações	pela	
redemocratização.	
	
R2	–	AULA	4		-	HB	–	Ditadura	-	Nova	República	
Exercícios	para	casa:	
	
1.	(Pucrj	2013)		A	Comissão	da	Verdade,	sancionada	pela	Presidente	Dilma	Roussef	em	18	de	
novembro	de	2011,	tem	como	objetivo	principal	apurar	violações	aos	direitos	humanos	praticados	
entre	1946	e	1988,	“a	fim	de	efetivar	o	direito	à	memória	e	à	verdade	histórica	e	promover	a	
reconciliação	nacional”.	Instalada	oficialmente	em	16	de	maio	de	2012,	é	formada	oficialmente	por	7	
membros	nomeados	pela	presidente,	e	seus	trabalhos	devem	durar	dois	anos.	
	
Levando	em	consideração	o	contexto	histórico	objeto	de	apuração	da	Comissão:	
a)	identifique	uma	situação	de	violação	dos	direitos	humanos	ocorrida	no	Brasil	e	justifique	a	sua	
relação	com	a	instalação	da	Comissão	da	Verdade;	
b)	caracterize	situação	similar	ocorrida	em	um	país	latino-americano,	no	mesmo	período.	
	
2.	(Ufu	2012)		Texto	1	
	
O	ex-ditador	Jorge	Rafael	Videla,	86,	foi	condenado	ontem	a	50	anos	de	prisão	por	conta	do	sequestro	
de	bebês	durante	a	última	ditadura	militar	argentina	(1976-1983).	Pela	primeira	vez,	a	Justiça	declara	
que	houve	um	plano	sistemático	de	sequestro	de	recém-nascidos,	filhos	de	prisioneiros	políticos.	A	
nova	abordagem	permite	considerar	os	crimes	como	de	lesa-humanidade,	podendo	levar	a	novas	
detenções	de	outros	envolvidos.	
	
Videla	pega	pena	por	sequestro	de	bebês.	Matéria	de	Sylvia	Colombo,	Buenos	Aires,	In:	Folha	de	São	
Paulo,	sexta-feira,	06	de	Julho	de	2012.	Disponível	em:	.	Acesso	em:	jul.	2012.	(adaptado).	
	
Texto	2	
	
O	Brasil	foi	denunciado	na	Comissão	Interamericana	de	Direitos	Humanos	da	OEA	(Organização	dos	
Estados	Americanos)	por	não	apurar	as	circunstâncias	da	morte	do	jornalista	Vladimir	Herzog,	
assassinado	nas	dependências	do	Exército,	em	São	Paulo,	em	1975.	Segundo	a	denúncia,	o	"Estado	
brasileiro	não	cumpriu	seu	dever	de	investigar,	processar"	e	punir	os	responsáveis	pela	morte	de	
Herzog.			Brasil	é	denunciado	na	OEA	por	caso	de	Vladimir	Herzog.	Matéria	de	Lucas	Ferraz,	Brasília.	In:	Folha	de	São	Paulo.	29/03/2012	–	15h40.	
Disponível	em:	.	Acesso	em:	jul.	2012.	
	
Os	textos	acima	apontam	para	diferentes	atitudes	dos	atuais	governos	da	Argentina	e	do	Brasil,	frente	
aos	crimes	cometidos	pelos	agentes	do	aparelho	repressor	dos	regimes	ditatoriais	na	América	Latina,	



entre	as	décadas	de	1960	e	1980.	A	publicação,	no	Brasil,	da	Lei	da	Anistia,	em	28	de	Agosto	de	1979,	
fundamenta	esta	diferença.	
a)	A	quem	a	Lei	da	Anistia	beneficiou	no	momento	de	sua	publicação?	
b)	Hoje,	no	Brasil,	em	meio	à	instalação	da	Comissão	Nacional	da	Verdade,	duas	posições	opostas	
sobre	a	Lei	da	Anistia	se	destacam.	Quais	são	estas	posições?	
	
3.	(Ufjf	2011)		As	imagens	abaixo	simbolizam	dois	momentos	da	República	Brasileira.	Embora	os	
indicadores	de	ambos	os	períodos	revelem	crescimento	da	economia,	em	vários	aspectos	os	dois	
governos	são	distintos.	Observe	as	imagens	e,	em	seguida,	responda	ao	que	se	pede.	
	

	
	
a)	A	que	governo	refere-se	cada	uma	das	imagens	e	qual	é	a	principal	diferença	entre	eles	do	ponto	de	
vista	político?	
b)	Analise	as	duas	conjunturas,	ressaltando	dois	aspectos	relevantes	de	natureza	socioeconômica	que	
permitem	afirmar	que	elas	são	distintas.	
	
4.	(Unifesp	2010)		A	repressão	às	manifestações	dos	trabalhadores	do	campo	e	da	cidade	foi	uma	das	
consequências	mais	imediatas	e	evidentes	da	chegada	dos	militares	ao	Palácio	do	Planalto.	Houve	
intervenção	nos	sindicatos,	prisão	dos	líderes	mais	destacados,	fechamento	–	por	decreto	–	de	
sindicatos	rurais,	além	da	proibição	da	existência	de	entidades	intersindicais	(...).	O	controle	sobre	a	
economia,	a	censura	imposta	aos	meios	de	comunicação,	a	legislação	antigreve,	as	restrições	à	livre	
manifestação	permitiram	comprimir	significativamente	os	salários.	
	
(Tania	Regina	de	Luca.	Indústria	e	trabalho	na	história	do	Brasil.	São	Paulo:	Contexto,	2001.)	
	
O	texto	trata	da	ação	repressiva	durante	o	regime	militar	brasileiro	(1964-1985).	Indique	
a)	duas	características	do	regime	militar	brasileiro	na	relação	com	os	movimentos	sociais	e	a	
oposição.	
b)	a	relação,	estabelecida	pela	autora,	entre	autoritarismo	político	e	compressão	salarial.	
	
5.	(Ufscar	2010)		Nos	quinze	anos	compreendidos	entre	1959	e	1974,	muitos	países,	inclusive	o	Brasil,	
vivenciaram	grandes	inovações	nas	esferas,	entre	outras,	da	moralidade,	da	música	e	da	política.	
	
a)	Dê	um	exemplo	de	inovação	em	cada	uma	dessas	três	esferas.	
b)	Estabeleça	as	relações	entre	elas.	
	
6.	(Ufc	2009)		Decretado	em	13	de	dezembro	de	1968,	o	Ato	Institucional	n0.	5	inaugurou	um	novo	
momento	político	da	ditadura	militar	no	Brasil,	que	durou	até	meados	da	década	de	1970.	Sobre	esse	
período	da	história	política	brasileira,	responda	o	que	se	pede	a	seguir.	
	
a)	Cite	duas	disposições	do	AI-5	que	favoreceram	o	recrudescimento	da	repressão	política	promovida	
pela	ditadura	militar.	
b)	Que	estratégia	de	luta	contra	a	ditadura	militar	ganhou	mais	intensidade	nesse	período?	
c)	Nesse	mesmo	período,	o	Brasil	experimentou,	também,	um	surto	de	desenvolvimento	econômico.	
Como	ele	ficou	denominado?	
d)	Explique	a	importância	desse	surto	econômico	para	o	regime	militar.	
	
R2	–	AULA	4		-	HB	–	Ditadura	-	Nova	República	
Respostas	dos	exercícios	para	casa:	
	



1.	a)	O	estudante	deverá	identificar	uma	situação	de	violação	dos	direitos	humanos	perpetrado	pelo	
Estado,	tal	como:	
-	a	tortura,	maus	tratos	e/ou	morte	ocorridas	em	instituições	carcerárias	ou	dependências	estatais,	
militares	ou	civis,	
-	prisão	ilegal	por	prática	de	crime	de	opinião,	
-	desaparecimentos	forçados,	
-	ocultação	de	cadáver.	
A	Comissão	da	Verdade	tem	como	objetivo	apurar	os	fatos	de	modo	que	o	Estado	brasileiro	reconheça	
a	sua	responsabilidade.	Considerando-se	o	estado	democrático	brasileiro,	instituído	pela	Constituição	
de	1988,	a	Comissão	da	Verdade	é	um	aprimoramento	institucional	que	deve	garantir	a	transparência	
do	Estado,	evitando	que	episódios	de	violação	de	direitos	humanos	sejam	considerados	sigilosos.	
b)	O	estudante	poderá	identificar	situações	similares	em	países	vizinhos	que	vivenciaram	
recentemente,	sob	ditaduras	militares,	casos	de	tortura,	desaparecimentos	forçados	e	ocultação	de	
cadáver:	
-	Argentina	(ditadura	1976	a	1983).	Instauração	da	Comissão	Nacional	dos	Desaparecidos	em	1983.	
-	Chile	(ditadura	de	1973	a	1988).	Instauração	da	Comissão	da	Verdade	e	da	Reconciliação	em	1986.	
-	Uruguai	(ditadura	de	1973	a	1983).	Instauração	de	Comissão	em	1985.	
-	Paraguai	(ditadura	de	1954	a	1989).	Instauração	de	Comissão	em	2004.	
			
2.a)	O	estudante	deverá	responder	que	a	Lei	da	Anistia	beneficiou	todos	os	cidadãos	punidos	por	atos	
de	exceção	desde	a	edição	do	AI-1,	bem	como	os	militares	responsáveis	pelas	práticas	de	tortura	e	
especificar	os	segmentos	sociais	beneficiados,	como	estudantes,	professores,	artistas,	etc.,	além	dos	
militares.	
b)	O	estudante	deverá	identificar	as	posições	daqueles	que	defendem	que	a	Lei	da	Anistia	não	deve	
ser	revogada,	pois	foi	importante	para	a	libertação	dos	presos	políticos	e	que	defendem,	também,	a	
ideia	de	que	a	Comissão	Nacional	da	Verdade	não	crie	um	clima	de	revanchismo	ou	represálias	contra	
os	militares	e	que,	apenas,	esclareça	a	verdade	dos	fatos.	Deverá	identificar,	também,	a	posição	
contrária,	defendida	pela	Anistia	Internacional,	que	argumenta	que	manutenção	da	Lei	da	Anistia	
brasileira	garante	a	impunidade	para	os	crimes	contra	os	direitos	humanos,	cometidos	pela	cúpula	
militar	que	se	encontrava	no	poder,	defendendo	sua	revisão	ampla.	
	
3.	a)	General	Médici	e	Lula.	A	principal	diferença	é	que	o	primeiro	era	uma	ditadura	e	o	segundo	uma	
democracia.	O	governo	Médici	(1969-74)	representou	o	ápice	da	ditadura	militar	no	Brasil;	enquanto	
o	governo	Lula	(2002-10),	ocorreu	dentro	de	uma	situação	democrática.	
b)	Primeiro	aspecto:	Governo	Médici:	o	crescimento	econômico	se	deu	com	base,	inclusive,	na	
retração	dos	salários.	No	governo	Lula	houve	crescimento	econômico	e	elevação	salarial.	
Segundo	aspecto:	Governo	Médici:	altas	taxas	de	inflação.	Governo	Lula:	inflação	sob	controle.	O	
crescimento	econômico	do	governo	Médici	ficou	conhecido	como	“milagre	econômico”	a	partir	da	
propaganda	oficial,	época	de	ampliação	do	crédito	com	a	redução	da	taxa	de	juros,	promovendo	o	
aumento	do	consumo	e	a	sensação	de	melhoria	nas	condições	de	vida.	Durante	os	dois	mandatos	do	
governo	Lula,	percebeu-se	um	equilíbrio	na	economia,	com	a	elevação	do	consumo	a	partir	da	
elevação	real	dos	salários.	
	
4.	a)	O	governo	militar	no	Brasil	(1964-1985),	restringiu	o	exercício	da	cidadania	e	reprimiu	com	
violência	todos	os	movimentos	de	oposição.	Entre	as	medidas	de	exceção,	destacam-se:	suspensão	dos	
direitos	políticos	dos	cidadãos;	cassação	de	mandatos	parlamentares;	eleições	indiretas	para	
governadores;	dissolução	de	todos	os	partidos	políticos	e	criação	de	duas	novas	agremiações	políticas:	
a	Aliança	Renovadora	Nacional	(Arena),	que	reuniu	os	governistas,	e	o	Movimento	Democrático	
Brasileiro	(MDB),	que	reuniu	as	oposições	consentidas.	Em	fins	de	1966,	o	Congresso	Nacional	foi	
fechado,	sendo	imposta	uma	nova	Constituição,	que	entrou	em	vigor	em	janeiro	de	1967.	Diante	da	
mobilização	política	dos	setores	oposicionistas,	de	greves	e	a	eclosão	de	movimentos	sociais	de	
protesto,	entre	eles	o	movimento	estudantil	universitário,	em	1968,	no	governo	do	General	Costa	e	
Silva,	foi	promulgado	do	Ato	Institucional	nº	5	(AI-5),	que	estabeleceu	o	fechamento	completo	do	



sistema	político.	O	AI-5	restringiu	drasticamente	a	cidadania,	pois	assegurou	ao	governo	
prerrogativas	legais	que	permitiram	a	ampliação	da	repressão	policial-militar.	
b)	A	restrição	imposta	pelo	regime	militar	à	mobilização	dos	trabalhadores	relaciona-se	com	a	política	
de	arrocho	salarial,	por	favorecer	a	instalação	de	empresas	estrangeiras	no	país,	pois	estas	disporiam	
de	mão	de	obra	a	baixo	custo	e	sem	ter	que	enfrentar	eventuais	reivindicações	de	trabalhadores.	
Promover-se-ia	assim	o	desenvolvimento,	como	ocorreu	à	época	do	“Milagre	Econômico”	(1968-
1973),	porém	ao	custo	de	os	salários	terem	reduzidos	seu	poder	de	compra,	sem	que	os	trabalhadores	
reclamar	correções.			
	
5.	a)	Diversos	países,	inclusive	o	Brasil,	vivenciaram	o	movimento	feminista,	que	contestava	a	
opressão	da	mulher	e	a	moral	machista	da	época,	com	inovações	no	vestuário	como	o	biquini	e	a	
minissaia	que	representaram	uma	revolução	comportamental;	o	movimento	Hippie	como	expressão	
maior	da	contra	cultura.	A	música	em	diversas	nações	foi	caracterizada	pela	politização,	sendo	que	no	
Brasil	passou-se	a	usar	a	expressão	“musica	de	protesto”	para	diversas	canções	que	questionavam	a	
ditadura	e	a	censura;	o	tropicalismo	surgiu	como	um	movimento	que	congregava	aspectos	da	música	
nacional	e	norte-americana.	Do	ponto	de	vista	político,	a	crise	do	populismo	na	América	Latina	e	
estabelecimento	de	ditaduras	comandadas	por	militares	foi	uma	das	principais	características.	
	
b)	Os	anos	60	foram	caracterizados	por	um	grande	movimento	de	contestação,	principalmente	da	
juventude,	contra	os	padrões	estabelecidos.	Essa	contestação	se	expressou	de	diversas	formas	e,	na	
arte,	sua	principal	forma	foi	a	música,	com	novas	sonoridades	que	rompiam	os	padrões	da	época,	
assim	como	em	termos	comportamentais,	destacando-se	o	vestuário,	marcado	pela	profusão	de	cores	
e	pelas	possibilidades	de	dar	destaque	ao	corpo.	Grande	parte	da	juventude	ocidental	foi	influenciada	
pela	Revolução	Cubana	e	os	movimentos	de	contestação	política	estiveram,	em	parte,	baseados	no	
idealismo	representado	por	Che	Guevara	e	em	parte	pelo	crescimento	dos	grupos	de	esquerda,	na	luta	
contra	governos	conservadores	ou	ditatoriais.	
	
6.	O	Ato	Institucional	n0.	5	(AI-5),	decretado	em	13	de	dezembro	de	1968,	durante	o	governo	do	
general	Costa	e	Silva,	foi	a	expressão	mais	radical	da	ditadura	militar	brasileira.	Apesar	de	ter	
vigorado	até	31	de	dezembro	de	1978,	seus	efeitos	mais	danosos	ocorreram	entre	1968	e	1974,	
período	denominado	de	"anos	de	chumbo".	Entre	as	suas	disposições	mais	repressoras,	figurava	a	
autorização	para	que	o	presidente	da	República,	independentemente	de	qualquer	apreciação	judicial,	
decretasse:	o	recesso	do	Congresso	Nacional	e	de	outros	órgãos	legislativos;	a	intervenção	nos	estados	
e	municípios	sem	as	limitações	previstas	na	Constituição;	a	cassação	de	mandatos	eletivos	e	a	
suspensão,	por	dez	anos,	dos	direitos	políticos	de	qualquer	cidadão;	o	confisco	de	"bens	de	todos	
quantos	tenham	enriquecido	ilicitamente";	a	suspensão	da	garantia	de	habeas	corpus.	Diante	do	
aumento	da	repressão	estatal,	legitimada	pelo	AI-5,	também	a	luta	contra	a	ditadura	recrudesceu,	e	se	
multiplicaram	os	grupos	que	lançavam	mão	da	violência,	utilizando	estratégias	de	enfrentamento	ao	
regime	tais	como	a	guerrilha	rural,	os	assaltos	a	banco	e	o	sequestro	de	embaixadores	estrangeiros.	
Entre	os	anos	de	1967	e	1973,	a	economia	brasileira	experimentou	uma	fase	de	acentuado	
crescimento,	que	ficou	conhecida	como	o	"milagre	econômico".	Esse	surto	desenvolvimentista,	que	
atingiu	taxas	de	crescimento	superiores	a	10%	ao	ano,	foi	motivado	pelo	largo	incentivo	do	Estado	
brasileiro	à	utilização	da	capacidade	ociosa	do	setor	industrial.	A	boa	situação	da	economia	nesse	
período	foi	um	fator	determinante	para	a	legitimação	da	ditadura	militar	no	Brasil,	haja	vista	o	regime	
ter	angariado	apoio	em	diversos	setores	da	sociedade	brasileira,	especialmente	entre	os	grandes	
empresários	e	a	classe	média,	que	então	vivia	um	tempo	de	aumento	da	renda	e	do	poder	de	consumo.	
	


