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Conteúdo Trabalhado 
Geografia 
Página 195 à 200 
 
Continuando nosso estudo sobre o movimento migratório, leia com atenção as 
páginas 195 e 196, depois faça os exercícios até a página 200. 
 
 
 
Revisão de História 
 

1. O governo de Getúlio Vargas foi marcado por uma forte propaganda, que 
buscava valorizar o patriotismo e o presidente. Cite os meios de 
comunicação mais usado pelo governo Vargas: 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 

2. O que foi a revolução constitucionalista: 
 

(  ) um importante conflito político-militar liderado pelo estado de São Paulo em 
oposição ao governo federal, que acontece em 1930-1934. 
 
(  ) um conflito entre índios e portugueses pelo domínio da terra. 
 
(  ) um conflito entre a população mais humilde do Rio de Janeiro , que não queria 
tomar a vacina, e os representantes do Estado. 
 

3.  Quais foram as mudanças políticas realizadas pelo governo Vargas? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

 
4. O que foi o movimento tenentista? Quais eram as suas principais 

exigências? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

 
 



 
 

5. Quais foram as principais reinvindicações dos operários na greve geral de 
1917? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

 
6. Acordo político entre as oligarquias de Minas Gerais e São Paulo pelo 

controle do poder presidencial durante parte da Primeira República, 
conhecido como ____________________________________________. 

 
7. Explique o que é voto de cabresto: 

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

 
8. As favelas cariocas aumentaram com a derrubada dos cortiços. 

 
           ( ) verdadeiro 

( ) falso 
 

9. A Guerra do Paraguai (1864-1870) converteu-se em um 
episódio histórico de grandes proporções, deixando profundas marcas nas 
nações que se envolveram nesse confronto. Entre as principais consequências 
de tal conflito para o Brasil, pode-se identificar 
 
A) o declínio do patriotismo em diferentes regiões, sobretudo entre os gaúchos. 
B) a transformação da Guarda Nacional em instituição militar mais prestigiada. 
C) o desgaste do governo imperial e o fortalecimento dos valores republicanos.  
D) a transformação do Paraguai em uma província, cujo nome era “Cisplatina”. 
E) o reconhecimento da cidadania dos escravos que haviam lutado pelo Brasil. 
 

10. Em junho de 1890, o presidente Deodoro da Fonseca convocou eleições 
para a Assembleia Constituinte, a fim de elaborar a nova Constituição. Em 
fevereiro de 1891, foi promulgada a primeira Constituição republicana brasileira. 
Entre as principais características dessa Constituição, podemos reconhecer 
_______________________________________________________________
_________. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Correção de geografia.  30/11 
 

 
 

 
194- respostas pessoais. 


