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Professora Euriala Marques 

ATIVIDADES DE HISTÓRIA 9° ANO A, B, C 

Orientações: Leia com atenção o livro História, sociedade e cidadania 9°ano Alfredo Boulos Editora FTD da página 

06 a 26 e responda as questões abaixo : 

1- Explique com suas palavras a política econômica adotada na Primeira República conhecida como Encilhamento.  

2-"Cabo de enxada engrossa as mãos - o laço de couro cru, machado e foice também. Caneta e lápis são 
ferramentas muito delicadas. A lida é outra: labuta pesada, de sol a sol, nos campos e nos currais (...) Ler o quê? 
Escrever o quê? Mas agora é preciso: a eleição vem aí e o alistamento rende a estima do patrão, a gente vira 
pessoa."        (Palmério, Mario. VILA DOS CONFINS).  

Com base no texto é correto afirmar que, na República velha,  

a) o predomínio oligárquico, embora vinculado à manipulação do processo eleitoral, estava longe de estabelecer 

qualquer compromisso entre "patrão" e empregados.  

b) a campanha eleitoral levada a cabo pelos chefes políticos locais visava a atingir, principalmente, os 
trabalhadores urbanos já alfabetizados e menos embrutecidos pela "labuta pesada".  

c) a transformação operada no trabalhador durante o período eleitoral representava a marca de um sistema 
político que estendia o poder dos grandes proprietários rurais, dos "campos e currais", aos Municípios e, daí, à capital 
do Estado.  
d) o predomínio oligárquico, baseado em favores pessoais, buscava, sobretudo, dissolver os focos de tensão 
social e oposição política, representados nas diversas formas de organização dos trabalhadores rurais naquele 
momento.  

e) o período eleitoral era o único momento em que os chefes locais se voltavam para os seus subordinados, 
impondo-lhes seus candidatos e dispensando-os dos trabalhos que "engrossavam as mãos".  
3- A chamada “Política dos Governadores”, instituída a partir do governo de Campos Salles, caracterizava-se por:  

a) permitir que a escolha do Presidente da República fosse resultado de um consenso entre os governadores e 

desta forma manter o grupo político no poder.  

b) tornar os governadores um mero instrumento do poder do Presidente da República e impedir a formação de 

novas lideranças contrárias ao governo federal;  

c) acordo político que consistia na troca de favores entre os governos federal, estadual e municipal para manter 

os grupos políticos no poder.   

d) tornar os governadores representantes de um federalismo liberal e democrático com objetivo de renovar as 

lideranças políticas;  

e) promover, através dos governadores, a desarticulação das oligarquias locais e promover a renovação dos 

grupos políticos e lideranças locais.  

4-O coronelismo foi uma peça importante da perversa engrenagem que impedia a representatividade política da 

maioria da população, principalmente a parcela da sociedade mais carente. Podemos definir o coronelismo como:  

  

a)Sistema de poder cujo grupo político que alternava-se no poder federal como forma de garantir a manutenção dos 

privilégios aos seus respectivos Estados.  

b)Sistema de poder que consistia na troca de favores entre o poder estadual e municipal a fim de garantir seus 

interesses políticos utilizando práticas fraudulentas para vencer as eleições. c)Sistema de poder no qual o coronel era 

uma peça secundária e sua participação era ofuscada pela Comissão de Verificação, pois na prática era esta quem 

declarava os candidatos eleitos.  

d)Sistema de poder baseado no coronel o líder político local, grande proprietário de terras que usava jagunços para 

formar os currais eleitorais, através de práticas de intimidação ao eleitor. e)Sistema de poder político que 

arregimentava grande número de seguidores a partir de suas pregações religiosas que convenciam os mais pobres a 

se submeterem ao seu controle.  

5-Correspondem aos governos militares de Deodoro da Fonseca e de Floriano Peixoto, responsáveis pelas 

instalações e consolidação do regime republicano: 

a) República da Espada   

b) República Oligárquica  

c) República Monárquica  

d) República do café com leite  

e) Primeira república nova  

6- Observe com atenção a imagem da página 6,descreva a. A qual fato da história do Brasil ela se refere? 

7- Sobre a participação dos militares na Proclamação da República é correto a que:  

a) o Partido Republicano foi influenciado pelos imigrantes anarquistas a desenvolver a consciência política no 

seio do exército.  



b) a proibição de debates políticos e militares pela imprensa, a influência das idéias de Augusto Comte e o 

descaso do Imperador para com o exército favoreceram a derrubada do Império.  

c) o descaso de membros do Partido Republicano, como Sena Madureira e Cunha Matos, em relação ao 

exército, expresso através da imprensa, levou os "casacas" a proclamar a República.  

d) o Gabinete do Visconde de Ouro Preto formalizou uma aliança pró-republicana com os militares positivistas 

no Baile da Ilha Fiscal.  

e) a aliança dos militares com a lgreja acirrou as divergências entre militares e republicanos, culminando na 

Questão Militar.  

8- Foram as revoltas ocorridas durante o governo de Floriano Peixoto:  

a) Revolução Federalista e Revolta da Armada;  

b) Revolta de Canudos e Revolução Praieira;  

c) Revolta da Chibata e Revolta do Contestado;  

d) Revolução Federalista e Coluna Prestes;  

e) Revolta da Armada e Revolta do Forte de Copacabana.  

  

9- A expressão "política do café com leite" é muito utilizada para caracterizar a Primeira República no Brasil. Sobre 

essa política, descreva seu funcionamento.  

10 - Observe a imagem abaixo quem cada um dos personagens estaria representando e porque estariam 

numa gangorra? Que relação isso pode ter com as práticas políticas da Primeira República?  

  
 

  

  

11– Quem não possuía direito ao voto , segundo a constituição de 1891, vigente durante a Republica Velha no 

Brasil?   

  

12– Por que o voto ficou conhecido como “voto de cabresto” durante a vigência da Republica Velha no Brasil? 

Fonte : 

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.colegioequipe.com.br/muriae/wp-

content/uploads/sites/5/ATIVIDADES-ONLINE-HIST%25C3%2593RIA-

9%25C2%25BA.pdf&ved=2ahUKEwjo8NPFycXoAhVNK7kGHaxbAKkQFjANegQIBRAB&usg=AOvVaw0FMBbMTLtFr

J_yqwxlYwBd 

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5965995.pdf&ved

=2ahUKEwihn6b4ycXoAhUPJrkGHaSmC1MQFjABegQIAhAB&usg=AOvVaw3Rbf4GxjlgyO2cUWtmF07K 

 

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.colegioequipe.com.br/muriae/wp-content/uploads/sites/5/ATIVIDADES-ONLINE-HIST%25C3%2593RIA-9%25C2%25BA.pdf&ved=2ahUKEwjo8NPFycXoAhVNK7kGHaxbAKkQFjANegQIBRAB&usg=AOvVaw0FMBbMTLtFrJ_yqwxlYwBd
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.colegioequipe.com.br/muriae/wp-content/uploads/sites/5/ATIVIDADES-ONLINE-HIST%25C3%2593RIA-9%25C2%25BA.pdf&ved=2ahUKEwjo8NPFycXoAhVNK7kGHaxbAKkQFjANegQIBRAB&usg=AOvVaw0FMBbMTLtFrJ_yqwxlYwBd
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.colegioequipe.com.br/muriae/wp-content/uploads/sites/5/ATIVIDADES-ONLINE-HIST%25C3%2593RIA-9%25C2%25BA.pdf&ved=2ahUKEwjo8NPFycXoAhVNK7kGHaxbAKkQFjANegQIBRAB&usg=AOvVaw0FMBbMTLtFrJ_yqwxlYwBd
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.colegioequipe.com.br/muriae/wp-content/uploads/sites/5/ATIVIDADES-ONLINE-HIST%25C3%2593RIA-9%25C2%25BA.pdf&ved=2ahUKEwjo8NPFycXoAhVNK7kGHaxbAKkQFjANegQIBRAB&usg=AOvVaw0FMBbMTLtFrJ_yqwxlYwBd

