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História 3º Ano  

Atividade de segunda-feira (09 de abril de 2020) – 1 hora-aula. 

Aula sobre Brasil República  

Tópicos abordados: Aprofundamento sobre a Questão dos Militares na República.  

 

   Neste bimestre estamos estudando História do Brasil, em especial, a história do 

Brasil República. Este período teve início após o golpe militar do Marechal Deodoro da 

Fonseca e foi apoiado pela Igreja, pelas classes médias urbanas e pelos fazendeiros que 

haviam perdido seus escravos após o decreto de abolição.  

 Dentro deste contexto de implantação do sistema Republicano e do esvaziamento 

do poder antes ocupado pelo Imperador, vários setores da sociedade brasileira tentaram 

se posicionar como classes dominantes, ou seja, aquele grupo que consegue dominar os 

outros grupos de forma legitima através do poder do Estado.  

  Um dos grupos que mais tiveram êxito, neste sentido, foram os militares. Do 

surgimento do movimento tenentista, passando pelo Golpe Militar de 1964, até o atual 

governo, os militares foram e ainda são uma força presente dentro do Estado Brasileiro.  

Link do livro  

https://drive.google.com/file/d/1btQp6hz4vqvHhK2px8F8rTiJAYylSgPX/view?usp=sh
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Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Médio. 

Jandaia do Sul, 09 de abril de 2020. 

Professor: Lucas Pereira Arruda                                      Série: 3º 

 Aluno (a): ___________________________________________ 

                                                                         Atividades 

Estou enviando o link de um livro sobre a história do Brasil que vamos usar nas próximas 

atividades. O livro se chama “História Geral da Civilização Brasileira” e foi escrito por 

um dos maiores historiadores do país, Boris Fausto. Quero que vocês façam um texto de 

15 a 30 linhas sobre os militares, suas ideologias e os motivos das intervenções feitas 

pelos mesmos. 

Para melhor compreendemos esta importante instituição do Estado Brasileiro, peço a 

leitura dos tópicos:  

4. Ideologias de intervenção (pg 228)  

5. As intervenções militares (pg 234) 

Enviem o texto no meu WhatsApp para correção e atribuição da nota. Bons estudos! 

Link do livro  

https://drive.google.com/file/d/1btQp6hz4vqvHhK2px8F8rTiJAYylSgPX/view?usp=sh

aring 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESPOSTAS DA AULA DO DIA 08/04 

 

MUITO IMPORTANTE:  

TODOS OS EXERCÍCIOS O ALUNO PRECISA RECEBER A CORREÇÃO. 


