
 

 

Material Digital do Professor 

História – 8º ano 

3º bimestre – Gabarito 

1. Em 2011, vários estados do sul dos Estados Unidos da América comemoraram os 130 anos do 
início da guerra que mais matou estadunidenses até os dias atuais. Os bailes, com direito a 
roupas e músicas de época, ocorreram em Indiana e Alabama, estados localizados no Sul do país. 

Com base no texto acima e em seus conhecimentos sobre o tema, identifique a que guerra ele se 
refere e qual é o motivo desses Estados comemorarem o início, e não o fim da guerra.  

 

Objeto(s) de 
conhecimento 

Independência dos Estados Unidos da América  
Independências na América espanhola 
• A revolução dos escravos em São Domingo e seus múltiplos significados e desdobramentos: 
o caso do Haiti 
Os caminhos até a Independência do Brasil 

Habilidade 
(EF08HI27) Identificar as tensões e os significados dos discursos civilizatórios, avaliando seus 
impactos negativos para os povos indígenas originários e as populações negras nas Américas. 

Tipo de questão Aberta Capítulo/Unidade  9 

Grade de correção 

100% 

O aluno identifica que o texto faz referência à Guerra de Secessão nos Estados 
Unidos. Ele deve afirmar que um dos motivos da guerra foi a divergência entre os 
estados do Sul, que defendiam a escravidão, e os estados no Norte, que defendiam 
a extinção do trabalho escravo, e saber que os sulistas comemoram o início,  
mas não o fim, porque foram derrotados.  

50% 
A resposta será considerada incompleta se o aluno somente identificar o conflito 
retratado ou apenas abordar a questão da escravidão como o motivo do início  
do conflito, sem fazer referência à derrota dos sulistas. 

0% 
A resposta será considerada incorreta se o aluno não conseguir identificar o conflito 
e não abordar a questão da escravidão. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

O objetivo da questão é auxiliar o aluno a compreender, de forma mais aprofundada, alguns 
aspectos da Guerra de Secessão, ocorrida entre 1861 a 1865, e a questão da escravidão nos 
Estados Unidos. Caso o aluno apresente dificuldade em responder à questão, projete ou 
imprimia um mapa dos Estados Unidos na véspera do conflito, indicando quais eram os 
estados escravistas. Na sequência, solicite que o aluno aponte os estados onde havia negros 
escravos e os estados onde os negros eram livres. Depois, explique a diferença entre as 
formas de produção econômica dos estados do Norte e do Sul e peça que os alunos analisem 
essas informações confrontando o mapa. Espera-se, como resultado dessa discussão, que  
a turma compreenda que os estados do Norte defendiam o fim da escravidão, porque sua 
produção era mais voltada para a indústria e a mão de obra era assalariada; já os estados do 
Sul lutavam pela manutenção da escravidão, pois sua produção era agrícola e utilizava mão 
de obra escravizada. Aproveite para informar à turma que os estados do Sul comemoram  
o início da guerra porque foram derrotados e, principalmente, porque ficaram sem seus 
escravos. A guerra racial não acabou, aliás, até aumentou, com as medidas segregacionistas 
dos estados do Sul e a formação de uma organização secreta que reunia veteranos do 
exército confederado, chamada de Ku Klux Klan, fundada no estado do Tennessee, logo  
após a guerra, que perseguia negros com o objetivo de humilhar, amedrontar, chegando  
ao espancamento e à morte. Aproveite para questionar o motivo dos sulistas comemorarem 
uma guerra na qual defendiam a manutenção da escravidão, enquanto a KKK permanece 
como uma organização atuante até os dias de hoje, embora na ilegalidade. 
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2. Leia um trecho da carta que Bento Gonçalves escreveu ao Regente, padre Diogo Feijó, em setembro 
de 1835, e que deu início à Revolta Farroupilha. 

Em nome do povo do Rio Grande, depus o governador Braga e entreguei o 

governo ao seu substituto legal Marciano Ribeiro. E em nome do Rio Grande do Sul  

eu lhe digo que nesta província extrema [...] não toleramos imposições humilhantes, 

nem insultos de qualquer espécie. [...] O Rio Grande é a sentinela do Brasil, que olha 

vigilante para o Rio da Prata. Merece, pois, maior consideração e respeito. Não pode 

e nem deve ser oprimido pelo despotismo. Exigimos que o governo imperial nos dê 

um governador de nossa confiança, que olhe pelos nossos interesses, pelo nosso 

progresso, pela nossa dignidade, ou nos separaremos do centro e com a espada na 

mão saberemos morrer com honra, ou viver com liberdade.  

BENTO GONÇALVES. [Carta ao Regente Feijó, setembro de 1835] apud PESAVENTO.  

Sandra Jatahy. A Revolução Farroupilha. Coleção Tudo é História. São Paulo: Brasiliense, 1990, pp. 24. 

Depor: tirar do poder.  
Despotismo: tirania, ditadura. 

Com base no texto acima, em que período político do Brasil a revolta está inserida e qual a 
principal reivindicação dos farroupilhas?  

 

Objeto(s) de 
conhecimento 

Brasil: Primeiro Reinado 
O Período Regencial e as contestações ao poder central 
O Brasil do Segundo Reinado: política e economia 
• A Lei de Terras e seus desdobramentos na política do Segundo Reinado 
• Territórios e fronteiras: a Guerra do Paraguai 

Habilidade 
(EF08HI16) Identificar, comparar e analisar a diversidade política, social e regional nas rebeliões 
e nos movimentos contestatórios ao poder centralizado. 

Tipo de questão Aberta Capítulo/Unidade 7 

Grade de correção 

100% 

A resposta deverá identificar que a Revolta Farroupilha ocorreu no período em  
que o Brasil era governado por Regentes, já que D. Pedro I havia abdicado em favor 
de seu filho, D. Pedro II, ainda muito novo para assumir as funções de imperador.  
A carta de Bento Gonçalves mostra que a principal reivindicação era que o 
governador da província do Rio Grande fosse uma pessoa indicada por eles,  
e não indicada pelo governo do Rio de Janeiro. 

50% 
Se o aluno responder a apenas uma das solicitações: que foi no período Regencial ou 
que os farroupilhas queriam um governo provincial indicado por eles, de sua confiança. 

0% 
A resposta será considerada incorreta somente se o aluno não apresentar nenhum 
dos pontos pedidos, ou seja, se não responder que foi o Período Regencial ou que  
o objetivo dos farroupilhas era ter um governo da confiança dos rio-grandenses. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

O objetivo da questão é estimular o aluno a interpretar um documento de época. As respostas 
estão no próprio texto. Porém, é importante que o aluno tenha constituído um bom entendimento 
sobre o período regencial e a Revolta Farroupilha. Caso o aluno apresente dificuldades em 
responder à questão, leia o texto em voz alta, destacando o fato de que Bento Gonçalves, rico 
estancieiro do Sul, era o líder da Farroupilha, e escreveu uma carta ao Regente (portanto, período 
político regencial do Brasil – 1831-1849), padre Diogo Feijó, em que informa ter deposto o 
governador indicado pelo governo central e exigido que o governo da província fosse exercido por 
pessoa da confiança deles, todos ideais dos defensores da descentralização política imperial. 
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3. Leia o texto abaixo:  

Criou-se em janeiro de 1865, [...] os Corpos de Voluntários da Pátria para 

canalizar o movimento patriótico que, num primeiro momento, levou muitas pessoas a 

se alistarem para lutar contra a invasão paraguaia do Rio Grande do Sul e de Mato 

Grosso. [...] Os cidadãos do império dispunham de diversas formas de se esquivarem da 

convocação. Os mais aquinhoados, utilizavam-se de doações de recursos, equipamentos, 

escravos e empregados à Guarda Nacional e aos Corpos de Voluntários para lutarem 

em seu lugar. 

TORAL, André Amaral de. A participação dos negros escravos na guerra do Paraguai. In: Estudos Avançados, São Paulo, v. 9, n. 24,  

p. 287-296, Ago.  1995.   Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-

40141995000200015&lng=en&nrm=iso>. Acesso em:  1º ago. 2018. 

Aquinhoado: pessoa favorecida em uma partilha; rico. 

Relacione o texto ao alistamento de homens negros no exército brasileiro, durante a Guerra do 
Paraguai.  

 

Objeto(s) de 
conhecimento 

Brasil: Primeiro Reinado 
O Período Regencial e as contestações ao poder central 
O Brasil do Segundo Reinado: política e economia 
• A Lei de Terras e seus desdobramentos na política do Segundo Reinado 
• Territórios e fronteiras: a Guerra do Paraguai 

Habilidade 
(EF08HI18) Identificar as questões internas e externas sobre a atuação do Brasil na Guerra  
do Paraguai e discutir diferentes versões sobre o conflito. 

Tipo de questão Aberta Capítulo/Unidade 10 

Grade de correção 

100% 

O aluno deverá afirmar que o governo imperial recrutou escravos oferecendo-lhes  
a liberdade em troca da participação na Guerra do Paraguai. A resposta também 
será considerada completa se o aluno responder que alguns senhores entregavam 
seus escravos ao governo para que eles fossem alistados em seu lugar. 

50% 
Se o aluno apenas afirmar que negros foram recrutados, ou que foram voluntários, 
para lutar na Guerra do Paraguai, sem explicar a forma como se daria a alforria,  
sua resposta será considerada parcialmente respondida. 

0% 
A resposta será considerada incorreta se o aluno apenas transcrever algum trecho 
do texto utilizado na questão. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

O objetivo da questão é ajudar o aluno a compreender, de forma mais aprofundada, as 
questões internas e externas sobre a atuação do Brasil na Guerra do Paraguai, principalmente 
no que se refere à participação de soldados negros. Assim, caso o aluno apresente dificuldades 
em responder à questão, trabalhe de forma mais detida o texto acima. Explique que era comum 
que alguns senhores substituíssem sua própria convocação, ou a de filhos e parente, pela de 
escravos, alforriando-os. O governo imperial também tinha como prática a promessa de libertação 
da escravidão aos escravos que se voluntariassem. Como o governo não tinha poder para libertar 
um escravo, ele pagava o valor ao seu proprietário que, assim, o tornava livre para se juntar ao 
corpo de voluntários. Dessa forma havia grande participação de negros no exército brasileiro. 

 

  

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-40141995000200015&lng=en&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-40141995000200015&lng=en&nrm=iso
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4. Leia o texto a seguir.  

Como grande parte dos estudos historiográficos tem acentuado, a década 

de 1830 constituiu um período bastante particular da história do Brasil império, não só 

pelo número de sedições, rebeliões e revoltas escravas que assolaram o país recém-

independente, mas também pelos vários projetos políticos em disputa, representados 

pelas facções e suas vertentes de liberalismo e republicanismo. [...] E foi justamente 

nesse contexto de intensificação do tráfico [de escravizados pelo Atlântico] e de 

questionamento de sua legalidade, do aumento das entradas anuais de africanos e da 

ampliação da escravidão, que também se intensificou a rebeldia escrava.  

FERREIRA, Marcos. A pena de morte e a revolta dos escravos de Carrancas: a origem da “lei nefanda” (10 de junho de 1835). In. Tempo, 

 v. 23, n. 2. Niterói, 2017, pp. 265. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/tem/v23n2/1980-542X-tem-23-02-00264.pdf>. Acesso em: 5 nov. 2018. 

Relacione as informações do texto relativas ao aumento da entrada de negros escravizados pelo 
tráfico atlântico, na década de 1830, à Lei de 7 de novembro de 1831, que determinava, em seu 
artigo 1º: “Todos os escravos, que entrarem no território ou portos do Brasil, vindos de fora, 
ficam livres”. 

 

  

http://www.scielo.br/pdf/tem/v23n2/1980-542X-tem-23-02-00264.pdf
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Objeto(s) de 
conhecimento 

O escravismo no Brasil do século XIX: plantations e revoltas de escravos, abolicionismo  
e políticas migratórias no Brasil Imperial 

Habilidade 
(EF08HI19) Formular questionamentos sobre o legado da escravidão nas Américas,  
com base na seleção e consulta de fontes de diferentes naturezas. 

Tipo de questão Aberta Capítulo/Unidade 10 

Grade de correção 

100% 

A resposta do aluno deverá abordar o fato de que a Lei de 1831 foi aprovada por pressão 
inglesa, mas que fazendeiros e políticos não estavam dispostos a abolir o tráfico.  
Por esse motivo, a entrada de africanos escravizados no Brasil não só se manteve 
como também aumentou, por meio do comércio ilegal, pois não houve fiscalização. 

50% 
Se o aluno responder somente a uma das partes da questão: que a Lei de 1831  
foi apoiada por pressão inglesa; que fazendeiros e políticos mantiveram o tráfico 
pela tolerância dos oficiais da fiscalização.  

0% 
Caso o aluno não informe nenhuma das situações sobre a Lei de 1831 e a entrada 
ilegal de africanos tolerada pelas autoridades.  

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

O objetivo da questão é estimular a leitura de um documento, no caso, um trecho da Lei de  
7 de novembro de 1831, que não foi aplicada na prática. Caso o aluno não relacione os dois 
contextos, retome alguns pontos importantes, como: a exigência da Inglaterra em obrigar o 
Brasil a abolir o tráfico estava relacionada ao processo de reconhecimento da independência 
por parte do governo britânico. Lembre ao aluno que, para reconhecer a independência,  
a Inglaterra exigiu a renovação dos Tratados de 1810, e uma das cláusulas do Tratado era  
a promessa do Brasil de abolir o tráfico, o que efetivamente foi feito, mas que se tornou  
uma “lei para inglês ver”. Tanto fazendeiros quanto políticos não estavam de acordo com  
a medida, pois consideravam que a abolição do tráfico traria sérios problemas econômicos, 
pois o escravo era a mão de obra principal da cafeicultura exportadora em grande expansão 
no Sudeste. Assim, as autoridades fizeram “vistas grossas”, como diziam na época, aos 
desembarques de africanos, ilegais, mas tolerados. É importante que o aluno entenda,  
e não decore, o processo. Caso seja necessário, leia na íntegra a Lei de 1831 e informe que 
entre 1830 e 1850, entraram cerca de um milhão e 200 mil escravos da África no Brasil 
(<http://www.slavevoyages.org/assessment/estimates>), o que só a falta de fiscalização 
pode explicar. Recomende ao aluno que consulte o site <http://www.slavevoyages.org/>, 
que reúne informações sobre as entradas de africanos não só no Brasil, mas em todos os 
lugares que mantinham o sistema escravista. A íntegra da Lei de 7 de novembro de 1831 
pode ser lida em:  
<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei_sn/1824-1899/lei-37659-7-novembro-1831-
564776-publicacaooriginal-88704-pl.html>. Acessos: 5 nov. 2018. 

 

  

http://www.slavevoyages.org/assessment/estimates
http://www.slavevoyages.org/
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei_sn/1824-1899/lei-37659-7-novembro-1831-564776-publicacaooriginal-88704-pl.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei_sn/1824-1899/lei-37659-7-novembro-1831-564776-publicacaooriginal-88704-pl.html
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5. O livro Iracema, obra de José de Alencar, foi escrito no período do Romantismo no Brasil. A seguir, 
leia um trecho do livro:  

Iracema, a virgem dos lábios de mel, que tinha os cabelos mais negros que 

a asa da graúna, e mais longos que seu talhe de palmeira. O favo da jati não era doce 

como seu sorriso; nem a baunilha recendia no bosque como seu hálito perfumado. 

Mais rápida que a corça selvagem, a morena virgem corria o sertão e as matas do Ipu, 

onde campeava sua guerreira tribo, da grande nação tabajara. O pé grácil e nu, mal 

roçando, alisava apenas a verde pelúcia que vestia a terra com as primeiras águas. 

ALENCAR, José de. Iracema. Ministério da Cultura, Fundação Biblioteca Nacional Departamento Nacional do Livro, p. 2.  

Disponível em: <http://objdigital.bn.br/Acervo_Digital/Livros_eletronicos/iracema.pdf>. Acesso em: 1º ago. 2018. 

Com base nesse trecho de Iracema, discuta a visão que os românticos brasileiros tinham sobre o 
indígena e seu papel na produção da identidade brasileira. 

 

Objeto(s) de 
conhecimento 

A produção do imaginário nacional brasileiro: cultura popular, representações visuais,  
letras e o Romantismo no Brasil 

Habilidade 
(EF08HI22) Discutir o papel das culturas letradas, não letradas e das artes na produção  
das identidades no Brasil do século XIX. 

Tipo de questão Aberta Capítulo/Unidade 8 

Grade de correção 

100% 
O aluno deverá afirmar que a visão do indígena produzida pelo Romantismo era 
idealizada, era a visão de um “índio bom” em oposição ao “índio mal”. Os românticos 
afirmavam que esse tipo de indígena era fundador da identidade nacional no Brasil. 

50% 
Caso o aluno responda apenas que o indígena era visto de forma idealizada,  
sua resposta estará parcialmente completa. 

0% 
Se o aluno não abordar a imagem idealizada do indígena pelos românticos, nem  
a sua importância para a formação da identidade brasileira, e apenas transcrever 
trechos do texto da questão, sua resposta será anulada. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

O objetivo da questão é auxiliar o aluno a compreender, de forma mais aprofundada, a 
produção do imaginário nacional brasileiro e a influência do Romantismo no Brasil. Caso o aluno 
apresente dificuldades em responder à questão mostre à turma algumas obras de pintores do 
Romantismo brasileiro. Explique, ainda, que tais artistas defendiam a ideia de que os indígenas 
eram a origem da identidade nacional, por serem os naturais da terra. Dessa forma, espera-se 
que os alunos compreendam como a visão sobre o indígena foi historicamente construída, 
assim como se alterou ao longo do tempo, tendo em vista o Romantismo brasileiro. 

 

  

http://objdigital.bn.br/Acervo_Digital/Livros_eletronicos/iracema.pdf
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6. Leia o texto abaixo, trecho de um ofício enviado pelo diretor geral interino dos índios, Francisco 
Camboim (barão de Buíque), ao presidente da província de Pernambuco, em 1870: 

Em geral, os Índios são inclinados à embriaguez, ao furto e à devassidão;  

a preguiça os domina; a pesca e a caça são a sua habitual ocupação; têm gênio 

belicoso, e são valentes, o que prova que ainda se ressentem de sua selvageria.  

Eles são susceptíveis de educação e ensino. Perdem-se bons músicos, etc.  

Francisco Camboim, Diretor Geral Interino dos Índios da Província de Pernambuco, 1870 (APE, Cód. DII-19, 15/11/187, fl.175)  

apud HELY SILVA, Edson. O lugar do índio. Conflitos, esbulhos de terras e resistência indígena no século XIX:  

o caso de Escada-PE (1860-1880). Dissertação (Mestrado), História da UFPE, Recife, 1998, p.27.  

Disponível em: <http://www.academia.edu/download/40749610/Lugardoindio.pdf>. Acesso em: 1º ago. 2018. 

Com base no texto, identifique: qual era a visão que parte da elite brasileira tinha sobre as 
populações indígenas no século XIX? 

a) Para os homens brancos, o indígena era tido por preguiçoso, selvagem, incapaz de aprender 

algum ofício ou de produzir algum tipo de arte. 

b) O indígena era visto como selvagem, mas sua educação era possível, desde que ele assimilasse 

a cultura dos brancos.  

c) A visão predominante sobre o indígena era de que ele era educado e apto a produzir arte, e 

sua cultura era valorizada. 

d) Os homens brancos viam o indígena de forma real, não pejorativa, pois compreendiam bem 

sua cultura e a respeitavam. 

  

http://www.academia.edu/download/40749610/Lugardoindio.pdf
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Objeto(s) de 
conhecimento 

A tutela da população indígena, a escravidão dos negros e a tutela dos egressos da escravidão 

Habilidade 

(EF08HI14) Discutir a noção da tutela dos grupos indígenas e a participação dos negros  
na sociedade brasileira do final do período colonial, identificando permanências na forma  
de preconceitos, estereótipos e violências sobre as populações indígenas e negras no Brasil  
e nas Américas. 

Tipo de questão Múltipla escolha Capítulo/Unidade 8 

Justificativas 

a 
Ao marcar esta alternativa o aluno demonstra não compreender que, apesar dos 
homens brancos considerarem que os indígenas eram selvagens, eles também 
acreditavam que os indígenas poderiam ser civilizados por meio do ensino. 

b 
Ao marcar esta alternativa o aluno demonstra compreender que os brancos acreditavam 
que os indígenas podiam ser educados, desde que assimilassem a cultura dos brancos. 

c 
Ao marcar esta alternativa, o aluno demonstra não compreender que os brancos 
consideravam os indígenas selvagens e não valorizavam sua cultura. 

d 
Ao marcar esta alternativa, o aluno demonstra não compreender que a visão dos 
brancos sobre os indígenas era pejorativa, ilusória, em grande medida, devido  
à incompreensão do valor da cultura desses povos. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

O objetivo da questão é ajudar o aluno a compreender, de maneira mais aprofundada,  
as formas de preconceito, estereótipo e violência cometidos contra as populações indígenas 
no Brasil.  Se o aluno demonstrar dificuldades em responder à questão, leia e problematize  
o seguinte trecho com a turma: 
“Civilizar tornou-se, a partir de meados do século XIX, a peça central da doutrina colonial 
europeia em relação aos territórios ultramarinos. Na senda de outros impérios, Portugal 
adoptou, como parte integrante da sua estratégia governativa, a missão política de civilizar os 
povos indígenas. O conceito de ‘civilização’ combinava vários pressupostos que justificavam a 
superioridade da cultura portuguesa e a possibilidade de as culturas ‘outras’ poderem melhorar 
as suas qualidades fruto deste encontro; implicava que os súbditos coloniais de Portugal eram 
inferiores, incapazes de se autogovernar.” MENESES, Maria Paula G. O ‘indígena’ africano e o 
colono ‘europeu’: a construção da diferença por processos legais. In: E-cadernos CES, 7, 2010,  
p. 68-68. Disponível em: <https://www.ces.uc.pt/e-cadernos/media/ecadernos7/04%20-
%20Paula%20Meneses%2023_06.pdf>. Acesso em: 3 ago. 2018. 
Solicite ao aluno que compare o texto da lei, presente na questão, com o texto acima. Espera-se 
que o aluno seja capaz de identificar que a ideia de civilização que os europeus tinham 
perpetuou-se ao longo do tempo, no Brasil, e fez com que as populações indígenas fossem 
vistas de forma estereotipada, como incivilizadas, que necessitavam da tutela dos brancos  
para se civilizarem. Discuta como essa visão era preconceituosa e deve ser questionada. 

 

  

https://www.ces.uc.pt/e-cadernos/media/ecadernos7/04%20-%20Paula%20Meneses%2023_06.pdf
https://www.ces.uc.pt/e-cadernos/media/ecadernos7/04%20-%20Paula%20Meneses%2023_06.pdf
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História – 8º ano 

3º bimestre – Gabarito 

7. Leia o trecho abaixo: 

No cenário político-partidário, os liberais moderados (chimangos) detinham  

o poder e tinham que enfrentar dois grupos antagônicos entre si: os restauradores 

(caramurus), a favor da volta de D. Pedro I ao trono brasileiro, e os liberais exaltados 

(farroupilhas ou jurujubas), mais radicais do que os chimangos na defesa de uma 

maior independência e do federalismo. 

KUPPER, Agnaldo. Malês: uma passagem a ser concretizada. In: Terra e Cultura, n. 42 - ano 22, p. 87. Disponível em: 

<http://web.unifil.br/docs/revista_eletronica/terra_cultura/42/Terra%20e%20Cultura_42-7.pdf>.  Acesso em: 1º ago. 2018. 

Com base no texto acima, a situação que se configurou após a abdicação de dom Pedro I se 
estabeleceu de forma que: 

a) os liberais assumiram o poder e não tiveram adversários a combater, pois todos os deputados 

apoiaram o federalismo. 

b) os deputados uniram-se em apenas dois grupos, um que visava a centralização do poder e o 

outro que defendia o federalismo. 

c) havia apenas um projeto político para o Brasil, pois todos os deputados se uniram em apenas 

um partido. 

d) grupos partidários divergentes tinham ideias diferentes sobre como deveria ser o projeto 

político do Brasil. 

  

http://web.unifil.br/docs/revista_eletronica/terra_cultura/42/Terra%20e%20Cultura_42-7.pdf


 

 

Material Digital do Professor 

História – 8º ano 

3º bimestre – Gabarito 

Objeto(s) de 
conhecimento 

“Brasil: Primeiro Reinado 
O Período Regencial e as contestações ao poder central 
O Brasil do Segundo Reinado: política e economia 
• A Lei de Terras e seus desdobramentos na política do Segundo Reinado 
• Territórios e fronteiras: a Guerra do Paraguai” 

Habilidade 
(EF08HI15) Identificar e analisar o equilíbrio das forças e os sujeitos envolvidos nas disputas 
políticas durante o Primeiro e o Segundo Reinado. 

Tipo de questão Múltipla escolha Capítulo/Unidade 7 

Justificativas 

a 
O aluno provavelmente não compreendeu que havia deputados que apoiavam o 
federalismo, a descentralização, enquanto outros apoiavam a centralização do poder. 

b 
Apesar de os deputados terem se dividido entre aqueles que defendiam o poder central 
e aqueles que apoiavam o federalismo, eles não se dividiram em apenas dois grupos, 
como o texto da questão aponta.  

c 
O aluno que marcou esta alternativa provavelmente não compreendeu que com  
a abdicação os deputados se dividiram, basicamente, em três grupos com projetos 
políticos diferentes.  

d 
Espera-se que o aluno compreenda que, após a abdicação, os deputados unidos em 
grupos partidários divergentes possuíam projetos políticos diferentes para o Brasil. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

O objetivo da questão é ajudar o aluno a compreender, de forma mais aprofundada, o 
equilíbrio das forças e os sujeitos envolvidos nas disputas políticas durante o Primeiro e o 
Segundo Reinados. Se o aluno apresentar dificuldades para responder à questão, retome  
com a turma, em uma discussão coletiva e colaborativa, as ideias políticas defendidas logo  
após a Independência do Brasil. Espera-se que o aluno seja capaz de identificar que, ali, já havia 
divergência política sobre os projetos políticos da nova nação. É preciso que o aluno visualize 
que, enquanto alguns políticos defendiam uma monarquia cada vez mais centralizada, outros 
defendiam uma Constituição e maior autonomia das províncias. É necessário, nesse caso, que 
fique claro para o aluno que, após a abdicação de dom Pedro I, os deputados continuaram 
tendo posições diferentes quanto ao projeto político do Brasil, pois as disputas entre os 
centralizadores e aqueles que defendiam a autonomia provincial não acabaram, mas se 
intensificaram. Dessa forma, espera-se que o aluno seja capaz de compreender de forma  
mais aprofundada o cenário político brasileiro no período de crise do Império. 

 

  



 

 

Material Digital do Professor 

História – 8º ano 

3º bimestre – Gabarito 

8. Leia os artigos do decreto abaixo:  

Decreto n. 426 de 24 de julho de 1845 

Contém o Regulamento acerca das Missões de catequese, e civilização dos índios. 

Art. 1º Haverá em todas as Províncias um Diretor Geral de Índios, que será de 

nomeação do Imperador. Compete-lhe: 

§ 1º Examinar o estado em que se acham as Aldeias atualmente estabelecidos; 

as ocupações habituais dos índios, que nelas se conservam; suas inclinações e 

propensões; seu desenvolvimento industrial; sua população, assim originaria, como 

mestiça; e as causas, que tem influído em seus progressos, ou em sua decadência. 

§ 2º Indagar os recursos que oferecem para a lavoura, e comércio, os lugares em 

que estão colocadas as Aldeias; e informar ao Governo Imperial sobre a conveniência 

de sua conservação, ou remoção, ou reunião de duas, ou mais, em uma só. 

§ 3º Precaver que nas remoções não sejam violentados os Índios, que quiserem 

ficar nas mesmas terras, quando tenham bom comportamento, e apresentem um modo 

de vida industrial, principalmente de agricultura. 

BRASIL. Decreton. 426 - de24 de julho de 1845. Senado Federal. Disponível em: 

<http://legis.senado.leg.br/legislacao/ListaTextoSigen.action?norma=387574&id=14390167&idBinario=15771126&mime=application/rtf>. 

Acesso em: 1º ago. 2018. 

Com base no texto acima, identifique a forma como os indígenas foram tratados pelas políticas 
oficiais no Império. 

a) As liberdades e direitos dos indígenas foram preservados pelas leis criadas pelo Império, 

incluindo o direito de permanecer em suas terras. 

b) Foram criadas, no Império, leis que regulavam os aldeamentos e os trabalhos dos indígenas, 

sem levar em consideração a organização própria dos aldeamentos. 

c) Durante o Império foram criadas leis que obrigavam todos os indígenas a trabalharem em 

indústrias e lavouras.  

d) A forma como os indígenas viviam não fazia parte da preocupação do governo Imperial, nem 

mesmo a fiscalização das terras onde eles viviam. 

 

  

http://legis.senado.leg.br/legislacao/ListaTextoSigen.action?norma=387574&id=14390167&idBinario=15771126&mime=application/rtf


 

 

Material Digital do Professor 

História – 8º ano 

3º bimestre – Gabarito 

Objeto(s) de 
conhecimento 

Políticas de extermínio do indígena durante o Império 

Habilidade 
(EF08HI21) Identificar e analisar as políticas oficiais com relação ao indígena durante  
o Império. 

Tipo de questão Múltipla escolha Capítulo/Unidade 8 

Justificativas 

a 

Ao marcar esta alternativa, o aluno demonstra não compreender que o Império  
criou leis que regulavam a vida dos povos indígenas e, principalmente, as terras que 
ocupavam, não hesitando em removê-los caso não produzissem da forma como  
o governo queria. 

b 

A lei transcrita na questão regulamentava, justamente, a formação dos aldeamentos  
e os trabalhos dos indígenas em seus territórios. Assim, o aluno que marcar esta 
alternativa compreende este aspecto da legislação imperial. Além disso compreende 
que no texto da lei é possível notar que a organização própria dos indígenas não  
foi levada em consideração. 

c 
É provável que o aluno que marcou esta alternativa tenha lido o texto da questão  
de forma apressada e confundiu suas informações e/ou não compreendeu as leis 
criadas durante o Império acerca dos indígenas. 

d 
O aluno que marcou esta alternativa provavelmente não compreendeu que era de 
grande preocupação do governo Imperial a forma como os indígenas viviam e a forma 
como utilizavam as terras. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

O objetivo da questão é ajudar o aluno a compreender, de forma mais aprofundada,  
as políticas oficiais com relação ao indígena durante o Império. Se o aluno apresentar 
dificuldades em responder à questão, divida a turma em grupos, distribua o texto da lei 
(apenas o artigo 1º) e peça aos grupos que encontrem na lei aspectos que mostrem como  
o governo queria controlar os aldeamentos sem se importar com a estrutura social e política 
dos grupos. Espera-se que o aluno observe os vários parágrafos que mostram como o 
governo queria controlar a organização dos indígenas, os trabalhos a serem desenvolvidos  
e até mesmo o modo como os índigenas deveriam viver e constituir família. Dessa forma,  
o aluno compreenderá melhor como o estado imperial observava e mantinha a noção  
de “tutela” das populações indígenas. 
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História – 8º ano 

3º bimestre – Gabarito 

9. Leia o texto abaixo: 

[...] em torno de 52.000 escravos foram trazidos para o território norte-

americano após a abolição, sendo apenas 6.100 desses transportados diretamente 

da África. A maior parte de cativos trazidos para os Estados Unidos vieram de outras 

partes das Américas. Os atos abolindo o tráfico na Inglaterra e nos [Estados Unidos] 

em 1807, portanto, tornavam ilegais as atividades dos principais abastecedores de 

escravos para Cuba e Estados Unidos. O resultado no último foi a emergência de um 

tráfico interno carregando escravos de áreas mais antigas, como Virginia e Maryland, 

para territórios à oeste, engajados na produção de algodão.  

MARQUES, Leonardo. A participação norte-americana no tráfico transatlântico de escravos para os Estados Unidos,  

Cuba e Brasil. In: História: Questões & Debates, Curitiba, n. 52, p. 91-117, jan./jun. 2010. Editora UFPR p. 104.  

Disponível em: <https://revistas.ufpr.br/historia/article/download/24111/16137>. Acesso em: 1º ago. 2018. 

De acordo com o texto e seus estudos sobre o assunto, podemos afirmar que nos Estados Unidos 
o fim do tráfico atlântico de escravos: 

a) significou o fim da escravidão, pois não havia mais mão de obra escrava. 

b) permitiu que os negros fossem bem remunerados nos trabalhos nas lavouras. 

c) Aumentou o número de cativos, pois houve tráfico ilegal e estímulo à formação de família 

escrava e crescimento vegetativo dessa população. 

d) representou a diminuição da mão de obra escrava, já que só houve tráfico entre os estados, 

sem reposição pelo tráfico atlântico. 

 

  

https://revistas.ufpr.br/historia/article/download/24111/16137
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História – 8º ano 

3º bimestre – Gabarito 

Objeto(s) de 
conhecimento 

Os Estados Unidos da América e a América Latina no século XIX 

Habilidade 
(EF08HI25) Caracterizar e contextualizar aspectos das relações entre os Estados Unidos da América 
e a América Latina no século XIX. 

Tipo de questão Múltipla escolha Capítulo/Unidade 9 

Justificativas 

a 
Ao marcar esta alternativa, o aluno demonstra não compreender que o fim do tráfico não 
significou o fim da escravidão, apesar de influenciá-la.  

b 
O aluno que marcar esta alternativa provavelmente não compreende que com o fim do 
tráfico a escravidão dos negros permaneceu, ou seja, eles não passaram a receber 
pagamentos pelo trabalho. 

c 
Com o fim do tráfico, a escravidão permaneceu; o crescimento vegetativo da população  
escrava e o mercado interno de escravos foram as formas pelas quais tal sistema se perpetuou. 
Assim, o aluno que marcar esta alternativa demonstra compreender essa situação. 

d 
É provável que o aluno que marcou essa alternativa não tenha compreendido que a mão  
de obra não diminuiu com o fim do tráfico, apesar do mercado interno ter se intensificado. 

Orientações sobre 
como interpretar 

as respostas e 
reorientar o 

planejamento 
com base nos 

resultados 

O objetivo da questão é ajudar o aluno a compreender, de forma mais aprofundada, algumas 
relações entre os Estados Unidos da América e a América Latina no século XIX, principalmente no 
que se refere ao tráfico de escravos. Se o aluno apresentar dificuldade em responder à questão,  
é provável que ele tenha dificuldade de associar o fim do tráfico com a permanência e a ampliação 
da utilização de mão de obra escrava. Assim, analise com a turma a tabela (abaixo), destacando  
o total de escravizados que entraram  na América inglesa, totalizando cerca de 550 mil pessoas. 
 

Disponível em: <http://www.revista.vestibular.uerj.br/questao/questao-discursiva.php?seq_questao=601>. Acesso em: 3 ago. 2018. 

 
Informe, também, que pelo Censo dos Estados Unidos, em 1860, havia quase quatro milhões de 
escravos, o que só o crescimento vegetativo dessa população pode explicar. Como informação 
complementar, foi proibida, em diversos estados sulistas, a alforria, ou seja, a libertação dos 
escravos. Uma vez escravo, sempre escravo. 
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10. Sobre as tensões ocorridas nos Estados Unidos após a Guerra de Secessão, podemos dizer que: 

a) Com o fim da Guerra civil americana e a libertação dos escravos, os negros criaram grupos, 

como a Ku Klux Klan, para perseguir aqueles que os haviam escravizado.  

b) Com o fim da Guerra civil surgiu a Ku Klux Klan, organização racista que reunia homens 

brancos com a intenção de humilhar, agredir e até assassinar negros.  

c) Os membros da Ku Klux Klan eram a favor do fim da escravidão, mas não aceitavam que os 

negros fossem inseridos na sociedade americana. 

d) A Ku Klux Klan era uma organização racista, criada após a Guerra de Secessão, mas que foi 

extinta poucos anos depois pelos próprios membros. 

 

Objeto(s) de 
conhecimento 

Pensamento e cultura no século XIX: darwinismo e racismo 
O discurso civilizatório nas Américas, o silenciamento dos saberes indígenas e as formas  
de integração e destruição de comunidades e povos indígenas 
A resistência dos povos e comunidades indígenas diante da ofensiva civilizatória 

Habilidade 
(EF08HI27) Identificar as tensões e os significados dos discursos civilizatórios, avaliando seus 
impactos negativos para os povos indígenas originários e as populações negras nas Américas. 

Tipo de questão Múltipla escolha Capítulo/Unidade Capítulo 9 

Justificativas 

a 
Ao marcar esta alternativa, o aluno demonstra não compreender que a Ku Klux Klan  
foi criada para perseguir os negros por homens brancos indignados com o fato de  
os negros terem sido libertados e ainda por cima transformados em cidadãos.  

b 

O aluno que marcou esta alternativa compreendeu que com o fim da escravidão  
o racismo nos Estados Unidos aumentou, pois foi nesse contexto que surgiu a Ku Klux 
Klan, uma organização racista que reunia homens brancos com a intenção de perseguir 
os negros.  

c 
O aluno que marcou esta alternativa provavelmente não compreendeu que os 
membros da Ku Klux Klan não eram a favor do fim da escravidão. 

d 
Caso o aluno tenha marcado esta alternativa, é provável que ele não compreenda que  
a Ku Klux Klan, apesar de ter sido proibida, não foi extinta, muito menos pela iniciativa 
de seus próprios membros. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

O objetivo da questão é ajudar o aluno a compreender, de forma mais aprofundada,  
as tensões e os significados dos discursos civilizatórios, avaliando seus impactos negativos 
para as populações negras nas Américas em relação à atuação de um grupo racista que 
surgiu nos Estados Unidos, como é o caso da Ku Klux Klan. Se o aluno apresentar dificuldades 
em responder à questão, explique que o discurso de que o negro era inferior ao branco,  
de que ele era incivilizado, foi muito forte nos Estados Unidos, e ainda é bastante propagado. 
Para que o aluno tenha dimensão desse aspecto, leve para a turma notícias atuais sobre  
a atuação da Ku Klux Klan. Leia-as com a turma e, em uma roda de conversa, troque ideias 
sobre essas notícias, refletindo sobre como o legado da escravidão ainda é algo a ser 
combatido. Dessa forma, espera-se que o aluno perceba a atuação da KKK ao longo da 
História, bem como construa uma postura crítica e de rechaço em relação ao racismo.  

 


