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                                                                         Atividades 

1) A campanha militar empreendida para exterminar o arraial de Canudos contou 

com a participação de um célebre escritor que, a partir do que viu, escreveu 

uma das obras clássicas da literatura brasileira. Indique a alternativa que 

aponta corretamente o nome do escritor e a obra produzida. 

a. Euclides da Cunha – Os Sertões. 

b. Lima Barreto - Os bruzundangas. 

c. Mário de Andrade – Macunaíma. 

d. Castro Alves – Os Escravos. 

e. Graciliano Ramos – Vidas Secas. 

 

2) (UFC) 

Na manhã do dia seis 

Canudos foi destruída 

Com bombardeios e incêndios 

Não ficou nada com vida 

Dizem que o Conselheiro 

Tinha morrido primeiro 

Na Belo Monte Querida 

FRANÇA, A.Q. de; RINARÈ, R. do. Antônio Conselheiro e a Guerra de Canudos. 

Fortaleza; Tupynanquim, 2002, p. 32. 

Em relação aos movimentos como o de Canudos, é correto afirmar que: 

a) foram movimentos que se limitaram às regiões Norte e Nordeste do Brasil, 

marcadas pela presença dos latifúndios. 

b) foram movimentos sem grande repercussão, visto que se situavam no campo 

e a maior parte dos trabalhadores do país encontrava-se nas cidades. 

c) no campo o domínio dos coronéis era absoluto, e esses movimentos sociais 

tiveram que se disfarçar como um movimento de conteúdo religioso, para 

evitar a repressão. 

d) foram movimentos nos quais se combinavam conteúdos religioso e social, pois 

questionavam o poder das autoridades civis e religiosas. 



e) foram movimentos de conteúdo exclusivamente religioso, marcados pelo 

fanatismo, reprimidos por Pedro II e pelos republicanos que se esforçavam 

para construir um país civilizado. 

 

3) A comunidade de Canudos, formada na década final do século XIX, 

contestava a distribuição de terras no sertão nordestino e buscava, com a 

formação do arraial, tirar parte da população sertaneja da situação de miséria 

e abandono em que se encontrava. À frente da comunidade havia um líder 

religioso conhecido como: 

a) monge José Maria 

b) João Maria 

c) João Campos 

d) Antônio Conselheiro 

e) Antônio Milagreiro. 

 

4) : (UFPR 2009) 

Sobre o movimento do Contestado, ocorrido de 1912 a 1916, marque as afirmativas 

corretas: 

a) No início do movimento, o monge José Maria, sua principal liderança, foi 

morto, mas suas orientações continuaram a exercer influência sobre os 

participantes. 

b) Esse movimento acabou por agregar diferentes segmentos sociais, como 

posseiros e sitiantes expulsos de suas terras, e comunidades negras e caboclas. 

c) O movimento do Contestado tinha características milenares e messiânicas, 

mas também políticas, de contestação social. 

d) Apesar do cunho contestatório, a simpatia para com a República é uma 

característica continuamente presente no movimento do Contestado. 

e) Uma das principais causas do movimento foi o fato de os sertanejos – ou 

caboclos – terem sido expulsos de suas terras pela estrada de ferro construída 

na região. 

 

5) Tragédia anunciada 

Coronéis locais, forças estaduais e exército se uniram para combater as “cidades 

santas”, territórios autônomos criados por caboclos. 

Cerca de 200 seguidores do monge e curandeiro José Maria estão reunidos em 

Irani. Todos eles homens simples, sertanejos, refugiaram-se ali na esperança de 

evitar um confronto com as forças do governo. Mas é tarde demais: a essa altura, 

o simples agrupamento – em uma região de conflitos fronteiriços e de 

instabilidade social – já é considerado uma atitude hostil às autoridades. Em 

resposta à ameaça, o governo resolve atacar: uma força de 58 soldados do 

Regimento de Segurança do Paraná entra em combate com os sertanejos. Morrem 

21 pessoas, entre elas os chefes dos grupos em confronto – o coronel João 

Gualberto Gomes de Sá e o monge José Maria. 

MACHADO, Paulo Pinheiro. Tragédia anunciada. Revista de História da 

Biblioteca Nacional, ano 7, n. 85, p. 17, out. 2012. 



Sobre o movimento do Contestado, narrado no trecho acima, e os demais 

movimentos sociais rurais ocorridos na Primeira República (1889-1930), é 

correto afirmar que: 

a) diferentemente do que ocorria nas regiões Norte e Nordeste do país, o 

coronelismo catarinense caracterizava-se pela atuação em defesa das 

populações sertanejas na luta pela legitimação da posse da terra. 

b) para autoridades civis e militares do governo republicano e para amplos 

setores da imprensa, o movimento do Contestado era uma reedição do 

fanatismo de Canudos que, portanto, precisava ser energicamente 

eliminado. 

c) o messianismo foi a crença que alimentou as esperanças das populações 

sertanejas e contribuiu para a organização de movimentos de resistência. 

d) no final do século XIX, apoiado oficialmente pela Igreja Católica, Antônio 

Conselheiro liderou sertanejos do interior da Bahia em um movimento pela 

defesa do retorno da Monarquia e pela pacificação dos conflitos no sertão 

nordestino. 

e) a Cabanagem e a Balaiada, movimentos ocorridos no meio rural do Norte 

e do Nordeste do país, buscaram articular as populações sertanejas na luta 

contra o coronelismo nas primeiras décadas da República brasileira. 

 

6) “Os 78 desenhos de Hassis que constituem esta obra representam uma bela, 

comovente e rara oportunidade de marcar os cem anos do Contestado. Com 

seus traços firmes e substantivos, Hassis nos convida a conhecer, a adentrar 

naqueles tempos e naquelas paragens. Cada desenho é pleno de sentido. 

Impossível acompanhar com indiferença a sucessão dos quadros, a força 

histórico-cronológica de sua admirável representação artística e a sua leitura 

humanista da luta cabocla” 

(Marli Auras, in: Hassis: Arte e História da Guerra do Contestado, Florianópolis, 

Tempo Editoral, 2014. P. 8 e 16) 



 

Tendo como referência as Figuras 1 e 2, desenhos do artista Hassis, e a História 

da Guerra do Contestado, analise as proposições, e assinale (V) para verdadeira e 

(F) para falsa. 

( ) O monge João Maria foi o responsável por organizar e treinar, militarmente, 

jagunços da região para lutar contra a tirania dos coronéis locais, e restaurar o 

regime monárquico no Planalto Catarinense.   

( ) No que diz respeito à cronologia e ao contexto, a Figura 1 destaca a presença 

do monge João Maria curando e abençoando os maragatos da Revolução 

Federalista de 1893, e a Figura 2 destaca o monge José Maria fazendo a pregação 

aos sertanejos do Contestado.  

( ) A postura dos homens, nas Figuras 1 e 2, em sinal de reverência aos monges 

demonstra o fervor religioso dos sertanejos do Contestado, pois repudiavam os 

santos da religião católica.  

( ) Desde meados do século XIX, a região do Planalto Catarinense foi visitada por 

diversos curandeiros e andantes que ficaram conhecidos como monges ou 

“homens santos”, entre eles os monges João Maria e José Maria.  

( ) A violenta repressão ao movimento do Contestado, no ano de 1916, pôs fim às 

crenças no poder de cura do monge João Maria e permitiu o avanço mais efetivo 

da Igreja Católica na região.  

( ) Entre as atividades praticadas pelos monges constam pregações escatológicas, 

conhecimento de ervas medicinais, benzeduras, realização de batismos e 

casamentos em domicílios familiares. 

https://www.infoescola.com/wp-content/uploads/2018/02/Clipboard01-351.jpg


Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 

A)  V – V – F – V – F – V 

B)  F – V – F – V – F – V 

C)  F – F – F – V – V – V 

D)  F – F – V – F – V – F 

E)  V – F – V – F – F – F 

7) Explique o contexto e as causas que levaram ao Golpe de 30 
de Getúlio Vargas.  

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

8) Explique os três períodos do governo Vargas. 
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 


