
 

 

Material Digital do Professor 

História – 9º ano 

2º bimestre – Gabarito 

1. Leia o texto a seguir.  

Não é necessário entrar em detalhes da história do entreguerras para ver que 

o acordo de Versalhes não podia ser a base de uma paz estável. Estava condenado 

desde o início, e, portanto, outra guerra era praticamente certa. 

HOBSBAWM, Eric. A Era dos Extremos: o breve século XX (1914-1991). São Paulo: Companhia das Letras, 1995. 

a) Com base no texto, identifique qual é a “outra guerra” citada no texto escrito pelo historiador 

Eric Hobsbawm. 

b) Explique a relação entre o acordo de Versalhes, assinado em 1919, e a iminência da “outra 

guerra” citada pelo autor. 

 

Objeto(s) de 
conhecimento 

A emergência do fascismo e do nazismo  
A Segunda Guerra Mundial 
Judeus e outras vítimas do holocausto 

Habilidade 
(EF09HI13) Descrever e contextualizar os processos da emergência do fascismo e do nazismo,  
a consolidação dos estados totalitários e as práticas de extermínio (como o holocausto). 

Tipo de questão Aberta Capítulo 5  

Grade de correção 

100% 

No item a, o aluno identifica corretamente que a “outra guerra” se trata da Segunda 
Guerra Mundial. No item b, ele mostra compreender as consequências que o acordo 
de Versalhes gerou para a Alemanha –, a curto prazo, desemprego, miséria e 
inflação; a longo prazo, o fortalecimento de projetos autoritários, como o nazismo, 
que prometiam, além da revanche, devolver a dignidade à Alemanha. Com isso, 
abre-se espaço para uma nova Grande Guerra.  

50% O aluno responde corretamente a um dos itens da questão: a ou b. 

0% O aluno apresenta resposta incorreta ou deixa em branco os dois itens da questão.  

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

O objetivo da questão é relacionar o Tratado de Versalhes na Primeira Guerra Mundial  
à eclosão da Segunda Guerra. Caso a turma apresente rendimento insuficiente na questão, 
retome as cláusulas desse tratado e o contexto entreguerras, explicando também a ascensão 
do nazismo na Alemanha. Exiba para a turma trechos pré-selecionados do filme A onda  
(direção de Dennis Gansel, Estados Unidos, 2008) e, em seguida, empreenda um debate sobre 
como a intolerância é incentivada em regimes autoritários, como o fascismo e o nazismo. 

  



 

 

Material Digital do Professor 

História – 9º ano 

2º bimestre – Gabarito 

2. Leia o trecho a seguir. 

Entre 1930 e 1945, seu governo implantou as bases e a estrutura da legislação 

trabalhista, sindical e previdenciária brasileira – e, apesar de transformada, ela 

chegaria aos dias atuais. Mas, como toda estratégia política, essa também tinha dois 

lados, e o preço a pagar era a restrição da liberdade política. 

SCHWARCZ, Lilia Moritz; STARLING, Heloisa Murgel. Brasil: uma biografia. São Paulo: Companhia das Letras, 2015. p. 383. 

Explique de que modo os trabalhadores tiveram sua liberdade sindical restringida durante o 
Governo Vargas.  

 

Objeto(s) de 
conhecimento 

O período varguista e suas contradições 
A emergência da vida urbana e a segregação espacial 
O trabalhismo e seu protagonismo político 

Habilidade 
(EF09HI06) Identificar e discutir o papel do trabalhismo como força política, social e cultural 
no Brasil, em diferentes escalas (nacional, regional, cidade, comunidade). 

Tipo de questão Aberta Capítulo 7  

Grade de correção 

100% 

O aluno compreende que as conquistas trabalhistas durante o Governo Vargas 
foram acompanhadas pelo fim da liberdade dos sindicatos. Esses, para atuarem 
legalmente, deveriam ser reconhecidos oficialmente pelo Ministério do Trabalho, 
que podia fiscalizar suas atividades e, inclusive, destituir sua diretoria. Além disso, 
os sindicatos foram proibidos de fazer propaganda política. 

50% 
O aluno responde apenas que houve o fim da liberdade dos sindicatos, mas não 
explica de que modo isso ocorreu.  

0% 
O aluno apresenta uma resposta incorreta, apontando formas de restrição  
à liberdade política dos trabalhadores que não ocorreram durante o Governo Vargas 
(ou deixa a questão em branco). 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

O objetivo da questão é levar o aluno a refletir sobre as reformas trabalhistas promulgadas 
durante o Governo Vargas e suas consequências para os trabalhadores. Caso a turma apresente 
rendimento insuficiente na questão, divida-a em grupos, que serão responsáveis pela pesquisa 
da atuação sindical de uma categoria profissional. Na atividade, os grupos devem observar  
as causas defendidas por cada sindicato. Ao fim, reúna os grupos em um debate coletivo  
e colaborativo sobre as funções do sindicato na sociedade brasileira, buscando relacionar  
a discussão com o contexto das reformas trabalhistas no Governo Vargas. 

  



 

 

Material Digital do Professor 

História – 9º ano 

2º bimestre – Gabarito 

3. Leia o texto abaixo e, em seguida, observe a imagem. 

Declaração Universal dos Direitos Humanos 

Artigo 2º: Todos os seres humanos podem invocar os direitos e as liberdades 

proclamados na presente Declaração, sem distinção alguma, nomeadamente de raça, 

de cor, de sexo, de língua, de religião, de opinião política ou outra, de origem nacional 

ou social, de fortuna, de nascimento ou de qualquer outra situação. Além disso, não 

será feita nenhuma distinção fundada no estatuto político, jurídico ou internacional do 

país ou do território da naturalidade da pessoa, seja esse país ou território 

independente, sob tutela, autônomo ou sujeito a alguma limitação de soberania. 

UNICEF. Disponível em: <https://www.unicef.org/brazil/pt/resources_10133.htm>. Acesso em: 2 out. 2018. 

Rowland Scherman/IIP Photo Archive/NARA_ 
Administração Nacional de Arquivos e Registros, College Park, EUA 

 

Martin Luther King em seu famoso discurso "Eu tenho um sonho",  

durante a passeata de 28 de agosto de 1963, em Washington, Estados Unidos. 

Marque a alternativa que melhor relaciona o texto e a imagem. 

a) A Declaração Universal dos Direitos do Homem foi fundamental no combate às desigualdades 

pelo mundo, sobretudo no que diz respeito ao racismo. Nessa mesma lógica de igualdade entre 

os indivíduos, Martin Luther King foi fundamental na luta contra o racismo nos Estados Unidos.  

b) A Declaração Universal dos Direitos do Homem foi importante apenas na luta contra as 

desigualdades sociais, mas combater os problemas relacionados ao racismo não estava entre 

suas metas. Martin Luther King, pelo contrário, foi um ativista na luta contra o racismo nos 

Estados Unidos. 

c) A Declaração Universal dos Direitos do Homem foi criada pela Assembleia Geral das Nações 

Unidas, mas na prática não surtiu nenhum efeito; assim como Martin Luther King teve sua 

atuação bastante limitada, e sua luta contra o racismo também não deu resultados significativos. 

d) A Declaração Universal dos Direitos do Homem foi essencial na luta contra o racismo pelo 

mundo. Já Martin Luther King se preocupou em combater as desigualdades sociais, visto que 

nos Estados Unidos o racismo era quase inexistente durante o século XX. 

https://www.unicef.org/brazil/pt/resources_10133.htm
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História – 9º ano 

2º bimestre – Gabarito 

Objeto(s) de 
conhecimento 

A Organização das Nações Unidas (ONU) e a questão dos Direitos Humanos 

Habilidade 
(EF09HI16) Relacionar a Carta dos Direitos Humanos ao processo de afirmação dos direitos 
fundamentais e de defesa da dignidade humana, valorizando as instituições voltadas para  
a defesa desses direitos e para a identificação dos agentes responsáveis por sua violação. 

Tipo de questão Múltipla escolha Capítulo 8  

Justificativas 

a 
Tanto a Declaração Universal dos Direitos do Homem quanto Martin Luther King 
foram imprescindíveis no combate ao racismo, o que é corretamente analisado  
pela alternativa. 

b 
A Declaração Universal dos Direitos do Homem não pretendia combater apenas  
as desigualdades sociais. 

c 
A Declaração Universal dos Direitos do Homem foi fundamental e a atuação  
de King foi uma das mais importantes da história na luta contra o racismo. 

d 
Martin Luther King lutou sim contra a desigualdade social, mas seu foco era  
o combate ao racismo. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

É essencial que o aluno tenha a dimensão tanto da importância da Declaração Universal  
dos Direitos do Homem quanto da atuação de Martin Luther King no combate ao racismo 
nos Estados Unidos para que seja possível correlacioná-las. Dessa forma, caso os alunos 
apresentem rendimento insuficiente na questão, exiba trechos do filme Selma – uma luta 
pela igualdade (direção de Ava DuVernay, Estados Unidos, 2014). Depois, discuta as 
impressões dos alunos sobre os trechos assistidos, relacionando a discussão com o texto  
e a imagem da questão. 

 

  



 

 

Material Digital do Professor 

História – 9º ano 

2º bimestre – Gabarito 

4. Leia os textos abaixo. 

Declaração Universal dos Direitos Humanos 

Artigo 1º – Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e 

direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros 

com espírito de fraternidade. 

UNICEF. Disponível em: <https://www.unicef.org/brazil/pt/resources_10133.htm>. Acesso em: 1º out. 2018. 

  

Art. 1º O Conselho Nacional dos Direitos da Mulher – CNDM 

[...] integrante da estrutura da Secretaria de Políticas para as Mulheres da 

Presidência da República, criado pela Lei nº 7.353, de 29 de agosto de 1985, tem por 

finalidade, respeitadas as demais instâncias decisórias e as normas de organização da 

administração federal: 

I - formular e propor diretrizes para a ação governamental voltada à promoção 

dos direitos das mulheres; e 

II - atuar no controle social de políticas públicas de igualdade de gênero. 

BRASIL. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Decreto/D8202.htm>. Acesso em: 1º out. 2018 

Com base no cenário político mundial em 1960, explique por que mesmo com a existência da 
Declaração Universal dos Direitos do Homem, documentos como o Conselho Nacional dos Direitos 
da Mulher foram criados em diversos países.   
  

https://www.unicef.org/brazil/pt/resources_10133.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Decreto/D8202.htm
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História – 9º ano 

2º bimestre – Gabarito 

Objeto(s) de 
conhecimento 

A Organização das Nações Unidas (ONU) e a questão dos Direitos Humanos 

Habilidade 
(EF09HI16) Relacionar a Carta dos Direitos Humanos ao processo de afirmação dos direitos 
fundamentais e de defesa da dignidade humana, valorizando as instituições voltadas para  
a defesa desses direitos e para a identificação dos agentes responsáveis por sua violação. 

Tipo de questão Aberta Capítulo 8  

Grade de correção 

100% 
O aluno consegue relacionar a importância dos direitos universais aliados às práticas 
nacionais e regionais no sentido de garantia de efetivação dos direitos das mulheres, 
incentivado principalmente pelos movimentos feministas da década de 1960. 

50% 

O aluno compreende a importância dos direitos das mulheres, mas não consegue 
entender a importância de instituições como o Conselho Nacional dos Direitos  
da Mulher na garantia de efetivação dos direitos e principalmente sua relação  
aos movimentos feministas da década de 1960. 

0% 
O aluno não compreende que existe desigualdade em relação às mulheres e aos 
homens e não entende a necessidade de uma instituição ou um conselho, como é  
o caso do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, que combate essas discrepâncias. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

Caso o  aluno não consiga relacionar  a necessidade de criação de instituições ou órgãos  
que garantam a efetivação dos direitos das mulheres, como é o caso do Conselho Nacional 
dos Direitos da Mulher, faça uma análise mais ampla sobre o assunto em sala de aula, 
apresentando, a partir de uma aula dialogada, os órgãos criados para garantir direitos de 
minorias, como é o caso de instituições que têm por objetivo lutar contra o racismo. O 
mesmo vale para instituições que lutam contra a desigualdade entre homens e mulheres.  
De acordo com a Declaração Universal de Direitos Humanos, assim como na Constituição 
Brasileira de 1988, todos são iguais em direitos e deveres, mas nem sempre isso acontece, 
nesse sentido fica mais compreensível a necessidade de conselhos como o Conselho  
Nacional dos Direitos da Mulher.  
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História – 9º ano 
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5. Leia o trecho abaixo: 

[...] em seus primeiros cem dias (the hundred days), o New Deal propôs uma 

vasta gama de medidas regulatórias e programas de emergência de geração de 

emprego e renda. 

LIMONCIC, F. A grande transformação da economia americana: o New Deal.  

In:  LIMONCIC, F.; MARTINHO, F. A Grande Depressão. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2009. p. 205-206. 

As medidas promovidas por Franklin Roosevelt comentadas no trecho se caracterizaram pelo(a): 

a) enrijecimento da Lei Seca.  

b) construção de grandes obras públicas. 

c) fortalecimento do liberalismo econômico. 

d) ausência de alianças entre governo e iniciativa privada. 

 

Objeto(s) de 
conhecimento 

A crise capitalista de 1929 

Habilidade 
(EF09HI12) Analisar a crise capitalista de 1929 e seus desdobramentos em relação  
à economia global. 

Tipo de questão Múltipla escolha Capítulo 4  

Justificativas 

a Ao contrário, o governo de Roosevelt acabou com a Lei Seca. 

b 
Com a intenção de criar empregos e reativar a economia, arruinada com a crise de 1929, 

Roosevelt incentivou a construção e a conservação de obras públicas. 

c 
Apesar de o liberalismo ser facilmente associado aos Estados Unidos, Roosevelt, com  
o New Deal, adotou a intervenção governamental na economia, como forma de sair  
da crise econômica. 

d 

Além de fazer alianças com empresários para a realização de obras públicas,  

Roosevelt criou um órgão que teria como objetivo viabilizar acordos entre empresários, 

trabalhadores e governo, regulamentando preços e a concorrência e estabelecendo 

algumas normas trabalhistas. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

O objetivo da questão é avaliar se os estudantes compreendem as medidas empenhadas  
por Roosevelt no New Deal para conter a crise iniciada em 1929. Caso a turma apresente 
rendimento insuficiente na questão, peça ao aluno que pesquise, em grupos de quatro  
ou cinco integrantes, notícias de jornais brasileiros de 1929 sobre a atitude do governo 
norte-americano e, em seguida, elabore a mesma atividade para a crise de 2008. Ao final, 
promova uma discussão buscando uma comparação entre as duas crises. Sugira que a 
pesquisa dos jornais seja feita no site da Hemeroteca Digital Brasileira, da Biblioteca Nacional 
(disponível em: <http://bndigital.bn.gov.br/hemeroteca-digital/>, acesso em: 16 nov. 2018). 
Aconselhe os grupos a delimitarem a pesquisa por data e por palavra-chave.    

 
  

http://bndigital.bn.gov.br/hemeroteca-digital/
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6. Entre os pontos em comum entre o fascismo e o nazismo, podemos apontar a: 

a) defesa da nação, o pacifismo e uma política de não agressão. 

b) valorização de um Estado forte e anticomunista. 

c) exaltação da revolução bolchevique e o militarismo. 

d) luta pela democracia e o apoio da grande burguesia. 

 

Objeto(s) de 
conhecimento 

A emergência do fascismo e do nazismo  
A Segunda Guerra Mundial 
Judeus e outras vítimas do holocausto 

Habilidade 
(EF09HI13) Descrever e contextualizar os processos da emergência do fascismo e do nazismo,  
a consolidação dos estados totalitários e as práticas de extermínio (como o holocausto). 

Tipo de questão Múltipla escolha Capítulo 5  

Justificativas 

a 

Apesar de os ideários nazista e fascista defenderem a nação acima dos interesses 

individuais, o pacifismo não é uma de suas características. Pelo contrário, para alcançar 

seus objetivos, tanto Hitler quanto Mussolini estavam dispostos a lançar mão de 

qualquer recurso, mesmo a opressão e a violação de direitos humanos. 

b 

O Estado forte era visto como um meio de promover a união nacional e acabar com  

os conflitos de classe. O anticomunismo se traduzia na perseguição dos partidos de 

esquerda e de seus militantes e nos esforços para barrar a expansão do comunismo 

dentro da Europa. 

c 

O militarismo era, de fato, uma característica comum entre o nazismo e o fascismo,  
já que a guerra e o armamentismo eram vistos como caminhos para salvar a nação.  
No entanto, é incorreto dizer que a defesa da revolução bolchevique era um traço 
característico dos ideários nazista e fascista. Ao contrário, a expansão do comunismo 
era fortemente combatida tanto por Hitler quanto por Mussolini. 

d 

Na Alemanha, de fato, os nazistas receberam o apoio da burguesia, interessada  

em conter o avanço do comunismo. No entanto, a democracia era vista pelos líderes 

nazistas e fascistas como um regime decadente, incapaz de manter a ordem  

e de resolver as desigualdades sociais. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

O objetivo da questão é apontar as semelhanças entre o nazismo e o fascismo. Caso a turma 
apresente rendimento insuficiente na questão, apresente vídeos com legendas em português 
dos discursos de Hitler e de Mussolini, disponíveis na internet. Depois, discuta com os alunos 
as semelhanças e as diferenças entre os dois líderes em relação ao que mostra o vídeo,  
por exemplo, debata sobre os gestos, as roupas que eles usam, o local em que realizam  
o discurso, o tipo de público, etc. Por fim, analise as reações das plateias que assistem  
a cada um dos discursos.  
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7. Sobre o evento conhecido como holocausto, durante a Segunda Guerra Mundial, pode-se dizer que:  

a) ocasionou na morte de milhões de judeus e, em menor escala, na morte de outros grupos nos 

campos de extermínio construídos por alemães.  

b) contou com a participação dos Estados Unidos, que auxiliou na vitória nazista e fascista. 

c) foi uma resposta ao ataque japonês a Pearl Harbor, o qual criou excedente de prisioneiros. 

d) resultou do pacto de não agressão entre Hitler e Stalin. 

 

Objeto(s) de 
conhecimento 

A emergência do fascismo e do nazismo  
A Segunda Guerra Mundial 
Judeus e outras vítimas do holocausto 

Habilidade 
(EF09HI13) Descrever e contextualizar os processos da emergência do fascismo e do nazismo, 
a consolidação dos estados totalitários e as práticas de extermínio (como o holocausto). 

Tipo de questão Múltipla escolha Capítulo 6  

Justificativas 

a 
Holocausto é o nome dado ao extermínio em massa da população judaica da Europa, 
promovida, sobretudo, pelo governo nazista alemão no contexto da Segunda Guerra 
Mundial. 

b 
Os Estados Unidos faziam parte das potências aliadas e, portanto, eram contrários  
às potências do Eixo, entre elas a Alemanha nazista. Dessa forma, os Estados Unidos 
não contribuíram com a Alemanha, que também não saiu vitoriosa do conflito 

c 
O ataque a Pearl Harbor resultou em pouquíssimos prisioneiros japoneses, os quais  
não foram enviados aos campos de extermínio como os judeus na Alemanha nazista. 

d 
A quebra do pacto de não agressão pela Alemanha não foi a responsável direta pelo 
holocausto, como proposto pela alternativa. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

O objetivo da questão é avaliar a compreensão dos alunos sobre as políticas de extermínio 
nazistas. Caso a turma apresente rendimento insuficiente, retome o conteúdo sobre o 
holocausto e sobre as políticas raciais instituídas à época tanto na Alemanha quanto na Itália. 
Discuta as consequências da guerra para os sobreviventes. Outra dica é trabalhar com textos 
escritos por judeus que viveram no contexto da Segunda Guerra Mundial, como o Diário  
de Anne Frank ou os romances e contos de Primo Levi.  

 

  



 

 

Material Digital do Professor 

História – 9º ano 

2º bimestre – Gabarito 

8. Leia o trecho a seguir: 

Hitler, em discursos exaltados, denunciava o capitalismo e condenava aqueles 

que haviam se aliado aos bolcheviques, comunistas, marxistas e ao Exército Vermelho 

russo para participar da revolução. Tendo escrito em seu manifesto autobiográfico de 

1925, Mein Kampf, que “a personificação do Diabo como símbolo de todo o mal toma 

a forma do judeu em carne e osso”, ele prometeu eliminar judeus e outros povos 

“indesejáveis” da Alemanha, no que descreveu como “solução final”. 

HOLDEN, Wendy. Os bebês de Auschwitz. Rio de Janeiro: Globo Livros, 2017. p. 23. 

O sentimento de aversão aos judeus, que embasaram as políticas raciais praticadas contra os 
judeus desde a ascensão do governo nazista, recebe o nome de: 

a) socialismo. 

b) luteranismo. 

c) negacionismo. 

d) antissemitismo. 

 

Objeto(s) de 
conhecimento 

A emergência do fascismo e do nazismo  
A Segunda Guerra Mundial 
Judeus e outras vítimas do holocausto 

Habilidade 
(EF09HI13) Descrever e contextualizar os processos da emergência do fascismo e do nazismo,  
a consolidação dos estados totalitários e as práticas de extermínio (como o holocausto). 

Tipo de questão Múltipla escolha Capítulo 6  

Justificativas 

a 
O socialismo pode ser compreendido como um conjunto de teorias que condena  
o sistema capitalista e as desigualdades sociais dele decorrentes e propõe novas formas 
de organização da sociedade. O nazismo nasce e se fortalece em oposição ao socialismo. 

b 
O luteranismo é uma doutrina religiosa, formulada no contexto do Renascimento  
e das reformas protestantes, com base nas ideias pregadas por Martinho Lutero.  

c 
O negacionismo pode ser compreendido como uma opinião expressa por diversos 
simpatizantes do nazismo que negam a existência do genocídio dos judeus durante  
a Segunda Guerra Mundial. 

d 
O antissemitismo é o sentimento de aversão aos judeus, que marca a perseguição 
racista contra esse povo. Com as leis racistas, o antissemitismo torna-se política  
de Estado da Alemanha nazista. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

O objetivo da questão é avaliar o conhecimento dos estudantes sobre os conceitos  
históricos relativos ao nazismo, ao fascismo e à Segunda Guerra Mundial. Caso a turma 
apresente rendimento insuficiente na questão, procure selecionar um livro ou filme sobre 
esse aspecto e discuti-lo ou projetá-lo em sala de aula. São muitos os livros e filmes que 
abordam a questão do antissemitismo, todos sendo uma boa ferramenta para discussão.  
Por meio das questões abordadas na obra, debata as leis raciais e suas consequências para  
a população judaica. É possível também discutir outros episódios de contestação de relatos 
históricos, como ocorre no Brasil em relação à ditadura militar, debatendo as consequências 
desse momento histórico em nossa sociedade. 
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9. Leia o trecho abaixo: 

A construção da imagem de Getúlio como protetor dos trabalhadores ganhou 

forma pelo recurso a várias cerimônias e ao emprego intensivo dos meios de comunicação. 

Dentre as cerimônias, destacam-se as comemorações de 1º de maio, realizadas a partir 

de 1939 no estádio do Vasco da Gama, em São Januário – o maior estádio do Rio de 

Janeiro na época. Somente em 1944 as comemorações se deslocariam para o Pacaembu, 

em São Paulo. Nesses encontros, que reuniam grande massa de operários e o povo em 

geral, Getúlio iniciava seu discurso com o famoso “Trabalhadores do Brasil” e anunciava 

alguma medida muito aguardada de alcance social. 

FAUSTO, Boris. História do Brasil. São Paulo: Edusp, 2015. p. 320. 

Considerando seus conhecimentos sobre a Era Vargas, é possível afirmar que uma das consequências 
das reformas trabalhistas foi a 

a) instituição de férias remuneradas aos operários. 

b) flexibilização da jornada de trabalho. 

c) concessão de salários maiores às mulheres. 

d) ampliação da autonomia dos sindicatos em relação ao Ministério do Trabalho. 

 

Objeto(s) de 
conhecimento 

O período varguista e suas contradições 
A emergência da vida urbana e a segregação espacial 
O trabalhismo e seu protagonismo político 

Habilidade 
(EF09HI06) Identificar e discutir o papel do trabalhismo como força política, social e cultural 
no Brasil, em diferentes escalas (nacional, regional, cidade, comunidade). 

Tipo de questão Múltipla escolha Capítulo 7  

Justificativas 

a 
A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) regulamentou o direito às férias 
remuneradas. 

b 
A CLT, ao contrário, limitou a jornada de trabalho semanal a 44 horas por semana,  
com o máximo de 8 horas por dia. 

c A CLT não definiu, entre seus artigos, salários diferentes para mulheres e homens.  

d 

Durante o Governo Vargas, a liberdade dos sindicatos foi bastante restringida.  
Eles deveriam ser reconhecidos oficialmente pelo Ministério do Trabalho, que podia 
fiscalizar suas atividades e, inclusive, destituir sua diretoria. Além disso, os sindicatos 
foram proibidos de fazer propaganda política. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

O objetivo da questão é avaliar a compreensão dos alunos sobre as reformas trabalhistas 
varguistas. Sendo assim, o erro na questão aponta para o desconhecimento dos avanços 
trabalhistas promovidos pela CLT. Caso a turma apresente rendimento insuficiente na 
questão, além de uma exposição sobre as mudanças trazidas pela CLT em uma aula 
expositiva dialogada, proponha uma atividade em que os alunos façam uma pequena 
pesquisa, como tarefa de casa, sobre alterações propostas nas leis de trabalho, como a atual 
reforma trabalhista. Solicite que o resultado da pesquisa sobre a CLT ontem e hoje seja 
transformado em um texto dissertativo, que deve ser registrado no caderno. 

 



 

 

Material Digital do Professor 

História – 9º ano 

2º bimestre – Gabarito 

10. Leia o trecho: 

Ainda concentrada em poucas cidades, a classe operária e suas organizações 

sindicais e políticas não foram protagonistas principais dos eventos políticos que  

culminaram na queda da Primeira República, mas era um fator de tensão social a ser 

considerado no novo regime. Não por acaso, uma das primeiras medidas burocráticas 

do Governo Provisório foi a criação do Ministério do Trabalho, em 1931. 

NAPOLITANO, Marcos. História do Brasil República: da queda da Monarquia ao fim do Estado Novo. São Paulo: Contexto, 2017. p. 95. 

Além das mudanças nas leis trabalhistas, o Governo Provisório promoveu importantes avanços 
políticos, atendendo à expectativa de grupos que lutavam pela 

a) extensão do direito de voto às mulheres, reivindicação das sufragistas. 

b) erradicação do analfabetismo, reivindicação das classes médias urbanas. 

c) realização da reforma agrária, reivindicação dos movimentos sociais do campo. 

d) criação de um sistema de saúde privado, reivindicação dos profissionais médicos.  

 

Objeto(s) de 
conhecimento 

Anarquismo e protagonismo feminino 

Habilidade 
(EF09HI09) Relacionar as conquistas de direitos políticos, sociais e civis à atuação  
de movimentos sociais. 

Tipo de questão Múltipla escolha Capítulo 7  

Justificativas 

a 
No Brasil, o movimento de mulheres sufragistas lutava pelo direito de voto, 
conquistado em 1932 e confirmado na Constituição de 1934. Essa mudança veio junto 
de outras no Código Eleitoral, aprovadas pelo então presidente Getúlio Vargas. 

b 
Apesar de ter havido investimentos na educação durante o Governo Vargas, não houve 
a erradicação do analfabetismo. Este, aliás, continua sendo um desafio a ser enfrentado 
no setor da educação.  

c 
Os problemas no campo ficaram em segundo plano durante o Governo Vargas,  
que nunca realizou a reforma agrária.  

d 
Durante o Governo Provisório, foi criado um sistema público de saúde com o objetivo 
de combater epidemias e endemias. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

Caso a turma apresente dificuldades para responder à questão, retome as discussões sobre  
a luta das mulheres no início do século XX pelo direito ao voto. Debata sobre por que as 
mulheres lutariam pelo voto e quais eram as suas outras reivindicações naquele período.  
Por fim, peça ao aluno que faça uma pesquisa acerca da participação atual da mulher na  
vida política não somente como eleitora, mas como candidata a cargos como vereadora, 
deputada estadual e federal, governadora e presidente da República. Oriente-o a fazer um 
levantamento sobre quantas mulheres foram eleitas para o Congresso Federal (Câmara  
dos Deputados e Senado) nas últimas eleições. Por fim, conversem sobre os resultados 
obtidos com a pesquisa.  

 


