
 

 

Material Digital do Professor 

História – 9º ano 

1º bimestre – Gabarito 

1. Observe a imagem abaixo: 

Wikipedia/Wikimedia Commons 

 

Caricatura do Kaiser tentando golpear uma rocha, com a inscrição “Entente cordiale”,  

publicada na revista Punch em 2 ago. 1911. 

Explique o que foi a Entente Cordiale, considerando as disputas entre nações europeias no 
período. 

  



 

 

Material Digital do Professor 

História – 9º ano 

1º bimestre – Gabarito 

Objeto(s) de 
conhecimento 

O mundo em conflito: a Primeira Guerra Mundial 
A Revolução Russa 

Habilidade 
(EF09HI10) Identificar e relacionar as dinâmicas do capitalismo e suas crises, os grandes 
conflitos mundiais e os conflitos vivenciados na Europa. 

Tipo de questão Aberta Capítulo 1 

Grade de correção 

100% 

O aluno explicou o que foi a Entente cordiale sabendo contextualizá-la no período 
do neocolonialismo. Ao identificar as nações envolvidas no conflito, Alemanha, 
Inglaterra e França, e ao apontar um conflito interno (ou seja, no território 
europeu) e um conflito externo, ele destacou a importância da influência europeia 
em territórios estratégicos como a África e Ásia, e a participação de grupos desses 
continentes no embate. O aluno deve lembrar da disputa entre a Alemanha e 
França sobre o território da Alsácia-Lorena, rico em recursos, que fez com que a 
conquista alemã sobre a região fomentasse o sentimento de revanchismo francês. 
A questão externa, relacionada às influências extracontinentais dessas três nações, 
está ligada diretamente à imagem trabalhada: a Questão Marroquina. O aluno 
deve explicar o acordo entre França e Inglaterra, em que o primeiro teria controle 
do Marrocos enquanto o segundo teria o controle do Egito, protegendo um ao 
outro, o que foi designado como Entente Cordiale. Esse acordo fez com que a 
Alemanha reagisse, uma vez que tinha interesses na região.  

50% 

O aluno acerta a questão parcialmente se citar de forma correta apenas a questão 
das disputas internas ou externas ou se somente explicar a Entente cordiale sem 
contextualizá-la. Ele deve, pelo menos, enumerar as nações envolvidas no conflito: 
Alemanha, Inglaterra e França. 

0% 

O aluno erra a questão se apontar incorretamente quais são as três nações 
(Alemanha, Inglaterra e França); se não for capaz de explicar nem a Questão 
Marroquina nem a questão que envolve o território da Alsácia-Lorena; não 
compreender a importância dos territórios africanos e seus recursos para o 
continente europeu.  

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar 
o planejamento com 
base nos resultados 

O objetivo da questão é fazer com que o aluno perceba corretamente as pautas espaciais 
que envolvem os conflitos que desembocam na Primeira Guerra Mundial. O aluno erra a 
questão quando não associa as disputas nacionais com os avanços imperialistas que a 
Europa vinha empreendendo no século XIX. Além disso, o aluno não compreende a relação 
entre a progressiva industrialização e transformação do mundo, como observado na Belle 
Époque, que envolve a busca por territórios com recursos naturais disponíveis para essas 
indústrias. Para isso, divida os alunos em quatro grandes grupos e peça uma pesquisa em 
casa sobre as seguintes regiões: Marrocos, Egito, Golfo Pérsico e Alsácia-Lorena no período 
da Primeira Grande Guerra. A pesquisa deve identificar as importâncias econômicas e 
políticas sobre a região e deve ser apresentada em sala de aula, após ser concluída. Espera-
se que, dessa forma, o aluno consiga compreender a relação entre o desenvolvimento do 
capitalismo industrial e o seu envolvimento com a busca por novos territórios.  

 

2. Leia o documento abaixo: 

Artigo I: Alemanha, Austro-Hungria, Bulgária e Turquia por uma parte e 

Rússia por outra parte, declaram que o estado de guerra entre elas cessou. 

Resolveram viver a partir de agora em paz e amizade uma com a outra. [...] 

Tratado de Brest Litovski. 1918. Disponível em: 

 <https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a7/Traktat_brzeski_1918.jpg>.  

Acesso em: 30 out. 2018.  

O documento acima registra a saída da Rússia da Primeira Guerra. Relacione-o com a situação 
interna da Rússia em 1917. 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a7/Traktat_brzeski_1918.jpg


 

 

Material Digital do Professor 

História – 9º ano 

1º bimestre – Gabarito 

Objeto(s) de 
conhecimento 

O mundo em conflito: a Primeira Guerra Mundial  
A Revolução Russa 

Habilidade 
(EF09HI11) Identificar as especificidades e os desdobramentos mundiais da Revolução 
Russa e seu significado histórico. 

Tipo de questão Aberta Capítulo 2 

Grade de correção 

100% 

O aluno soube contextualizar a Revolução Russa e a saída da Rússia da guerra. No 
ano de 1917 acontece, em fevereiro, a Revolução Menchevique, na qual o czar 
Nicolau II é derrubado, visando a uma revolução em moldes burgueses. Durante o 
governo menchevique, foi decidido pelas suas lideranças que a Rússia se manteria 
na Primeira Guerra. Esse país passava por vários problemas em decorrência da 
herança czarista somados aos problemas ampliados por esse conflito, como: crise 
econômica, um alto número de mortes e ocupação territorial da Alemanha. As 
sucessivas derrotas militares da Rússia fizeram com que o governo menchevique 
fosse desgastado. Assim, os bolcheviques ganham força com o lema “paz, terra e 
pão”, reivindicando, portanto, entre outras coisas, a saída da Rússia do conflito 
mundial, o que foi ocorrer no ano de 1918 pelo Tratado de Brest-Litovski.     

50% 

Para acertar parcialmente a questão, o aluno deve reconhecer pelo menos os 
problemas que afetam a Rússia antes da Revolução Bolchevique em decorrência da 
Primeira Guerra Mundial: ocupações alemãs, crise econômica, desabastecimento, 
etc. Assim, deve relacionar essas questões com a ascensão dos bolcheviques, 
relembrando pautas de Lenin como aquelas colocadas nos Planos de Abril, de “paz, 
terra e pão”. 

0% 

O aluno erra a questão se não conseguir identificar a saída da guerra pelo Tratado 
de Brest-Litovski como desdobramento da Revolução dos Bolcheviques. Não citar 
os agravamentos da situação interna em decorrência da guerra ou não apresentar 
nenhum conhecimento sobre a mudança entre o governo menchevique para o 
governo bolchevique também são formas de errar a questão. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar 
o planejamento com 
base nos resultados 

O objetivo da questão é mostrar como os desdobramentos da Revolução Russa afetaram 
nas questões externas do país. O aluno erra a questão quando não consegue relacionar 
acontecimentos políticos locais ao plano externo; não consegue distinguir com clareza a 
Revolução Menchevique da Revolução Bolchevique, seja por sua disposição cronológica na 
história da Rússia, seja por seus aspectos políticos e ideológicos, ou por não reconhecer as 
implicações internas de participar de um conflito mundial. Para isso, peça que os alunos 
escrevam em seus cadernos dois tópicos: (1) Consequências da Primeira Guerra Mundial na 
Revolução Russa; (2) Consequências da Revolução Russa na Primeira Guerra Mundial; e que 
listem as consequências como resposta para os dois tópicos. Para isso, o aluno poderá 
recorrer ao livro, à pesquisa na internet e à discussão entre os colegas. Espera-se que o 
aluno consiga entender os impactos em que cada um desses dois eventos (Revolução 
Russa/Primeira Guerra Mundial) tem sobre o outro. 

 

  



 

 

Material Digital do Professor 

História – 9º ano 

1º bimestre – Gabarito 

3. Leia os trechos das Constituições de 1824 e 1891: 

Constituição de 1824 

Art. 94. Podem ser Eleitores, e votar na eleição dos Deputados, Senadores, e 

Membros dos Conselhos de Província, todos os que podem votar na Assembleia 

Paroquial. Excetuam-se: 

I. Os que não tiverem de renda líquida anual duzentos mil réis por bens de raiz, 

indústria, comércio ou emprego. 

II. Os Libertos. 

III. Os criminosos pronunciados em querela, ou devassa. 

Disponível em: <www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao24.htm>. Acesso em: ago. 2018. 

 

Constituição de 1891 

Art. 70. São eleitores os cidadãos maiores de 21 anos que se alistarem na forma da 

lei. 

§ 1º – Não podem alistar-se eleitores para as eleições federais ou para as dos 

Estados: 

1º) os mendigos; 

2º) os analfabetos; 

3º) as praças de pré, excetuados os alunos das escolas militares de ensino 

superior; 

4º) os religiosos de ordens monásticas, companhias, congregações ou 

comunidades de qualquer denominação, sujeitas a voto de obediência, regra ou 

estatuto que importe a renúncia da liberdade Individual. 

Disponível em: <www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao91.htm>. Acesso em: 30 out. 2018. 

Descreva ao menos uma mudança e uma permanência observadas nas Constituições do Império 
(1824) e da República (1891) associando às características sociais do Brasil ao longo do tempo. 

  



 

 

Material Digital do Professor 

História – 9º ano 

1º bimestre – Gabarito 

Objeto(s) de 
conhecimento 

Experiências republicanas e práticas autoritárias: as tensões e disputas do mundo 
contemporâneo 
A proclamação da República e seus primeiros desdobramentos 

Habilidade 
(EF09HI01) Descrever e contextualizar os principais aspectos sociais, culturais, econômicos 
e políticos da emergência da República no Brasil. 

Tipo de questão Aberta Capítulo 3 

Grade de correção 

100% 

O aluno descreveu ao menos uma mudança e uma permanência, associando-as ao 
contexto social. Mudanças: O aluno deverá notar que o voto no Império era destinado 
àqueles que possuíam certa renda líquida anual, sendo o chamado voto censitário, 
enquanto na Constituição de 1891 esse critério não aparece; que anteriormente os ex- 
-escravos (ou libertos) não tinham direito ao voto, enquanto na República essa restrição 
não aparece, e na Constituição de 1891 novos sujeitos são excluídos do voto: os praças 
de pré e os religiosos. 
Permanências: A exclusão social, assim como na Constituição de 1824, é parte 
fundamental da Constituição de 1891. Enquanto uma exclui por critérios censitários e 
uma clara restrição àqueles recém-saídos da escravidão, a outra exclui pelo critério de 
escolarização, numa sociedade em que 65% dos brasileiros eram analfabetos.  

50% 
O aluno acertará parcialmente a questão se descreveu uma mudança ou uma 
permanência ou não soube contextualizá-las.  

0% O aluno erra ao não identificar nenhuma mudança ou permanência.  

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar 
o planejamento com 
base nos resultados 

O objetivo da questão é ressaltar que, apesar das evidentes mudanças nos direitos dos 
cidadãos, o Brasil ainda mantém mecanismos de exclusão da participação política em sua 
passagem de Império para República. Caso o aluno apresente dificuldades na questão, 
incentive um debate em sala de aula sobre renda e escolarização como mecanismos de 
exclusão durante o século XIX e o início do século XX. Os alunos devem indicar evidências 
que demonstram que a República não teria se preocupado em garantir o ensino público, tal 
como era no Império; falando ainda sobre a inserção das pessoas negras na sociedade 
brasileira pós-abolição. Se julgar pertinente, estenda o debate até os dias atuais. Espera-se 
que o aluno consiga compreender a permanência da exclusão de maior parte da população 
da participação política, mesmo com a mudança nas formas de governo.   

 

4. Leia o texto. 

Começou logo a construir palácios e teatros, a pôr casas abaixo, para fazer 

avenidas suntuosas. O dinheiro da receita não chegava, aumentou os impostos, e 

vexações, multas, etc. Enquanto a constituinte não votava a nova Constituição, 

decuplicou os direitos de entrada de produtos estrangeiros manufaturados. Os 

espertos começaram a manter curiosas fábricas de produtos nacionais da seguinte 

forma, por exemplo: adquiriam em outros países solas, sapatos já recortados. 

Importavam tudo isso, como matéria-prima, livre de impostos, montavam as botas 

nas suas singulares fábricas e vendiam pelo triplo do que custavam os estrangeiros. 

Outra forma de extorquir dinheiro ao povo e enriquecer mais ainda os ricos eram as 

isenções de direitos alfandegários. 

BARRETO, Lima. Contos de Lima Barreto. Disponível em: 

 <www.dominiopublico.gov.br/download/texto/bn000130.pdf>.  

Acesso em: 18 ago. 2018. 

Explique, usando os exemplos do texto acima, quais foram os impactos da modernização urbana 
para parte da sociedade brasileira do início do século XX.  



 

 

Material Digital do Professor 

História – 9º ano 

1º bimestre – Gabarito 

Objeto(s) de 
conhecimento 

Primeira República e suas características 
Contestações e dinâmicas da vida cultural no Brasil entre 1900 e 1930 

Habilidade 
(EF09HI05) Identificar os processos de urbanização e modernização da sociedade brasileira 
e avaliar suas contradições e impactos na região em que vive. 

Tipo de questão Aberta Capítulo 3 

Grade de correção 

100% 

O aluno soube identificar e apontar os impactos da modernização no texto de Lima 
Barreto. O texto refere-se a algumas medidas impopulares que afetaram as 
camadas mais pobres. O primeiro citado “começou logo a construir palácios e 
teatros, a por casas abaixo, para fazer avenidas suntuosas” refere-se ao processo 
de urbanização que se deu principalmente no Rio de Janeiro, capital da República 
na época, com as demolições de cortiços na área central da cidade a fim de criar 
avenidas mais largas. As famílias que moravam nessas regiões foram 
desapropriadas e não receberam indenização. Outro aspecto que é apontado no 
texto são as isenções de impostos que a importação tinha durante a República 
oligárquica. Entretanto, o país passou por uma diminuição de suas receitas em 
decorrência da queda do preço do café no mercado internacional. Para isso, a 
renda da alfândega foi fixada para manter os investimentos internacionais, obteve-
se mais empréstimos e buscou-se enxugar despesas públicas e aumentar os 
impostos durante o governo de Campos Sales.  

50% 
O aluno, para acertar parcialmente a questão, deverá identificar e apontar ao 
menos um dos impactos da modernização. 

0% 

O aluno erra ao não conseguir identificar e apontar nenhum impacto da 
modernização ou associar as medidas de urbanização e importação de produtos 
como fatores que agravaram a situação de pobreza no Brasil ou não reconhecer a 
forma como essas medidas impactaram negativamente a vida da população.  

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar 
o planejamento com 
base nos resultados 

O objetivo desta questão é explicar as mudanças decorrentes dos discursos pró- 
-modernização no início do século. Para isso, explique o pensamento da época sobre 
modernização, higienismo e economia, enumerando os discursos de políticos da época. Em 
seguida, explique como as questões sociais eram tratadas no período, citando a 
reminiscência de comportamentos da época da escravidão, narrando o episódio da Revolta 
da Chibata, e as imposições sanitaristas, narrando a Revolta da Vacina. Espera-se que o 
aluno compreenda a disposição que o incipiente governo republicano tinha em relação aos 
baixos padrões de vida de grande parte da população brasileira na época. 
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5. Observe as imagens abaixo: 

Wikipedia/Wikimedia Commons 

 

Cartaz do Partido Comunista Alemão 

(KPD) de 1932, com os dizeres “Acabe 

com esse sistema”. 

Wikipedia/Wikimedia Commons 

 

Panfleto do Partido Comunista da Espanha em 1937. 

Com base nos desdobramentos da Revolução Russa de 1917, os documentos acima são: 

a) demonstração da falta de liderança da Rússia, de tal forma que os países europeus 

precisaram criar seus próprios partidos comunistas. 

b) comprovação do eurocentrismo do comunismo, uma vez que não houve a formação de 

partidos comunistas fora do continente. 

c) amostragem da influência que a Revolução Russa teve, de forma que partidos comunistas 

foram criados em outros lugares do mundo. 

d) destaque ao fracasso que fora a Revolução Russa, uma vez que os partidos comunistas 

visavam acabar com o regime implantado na Rússia. 

e) importação do modelo comunista da Espanha para a Rússia, já que o país ibérico foi o maior 

incentivador de revoluções comunistas na Europa. 
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1º bimestre – Gabarito 

Objeto(s) de 
conhecimento 

O mundo em conflito: a Primeira Guerra Mundial  
A Revolução Russa 

Habilidade 
(EF09HI11) Identificar as especificidades e os desdobramentos mundiais da Revolução 
Russa e seu significado histórico. 

Tipo de questão Múltipla escolha Capítulo 2 

Justificativas 

a 
A criação de partidos comunistas fora da Rússia não se apresenta como alternativa ao 
regime implantado na Rússia. Pelo contrário, inspirava-se no seu exemplo.  

b 
Apesar de as imagens apresentadas serem provenientes de países europeus, a criação 
de partidos comunistas não se restringiu à Europa. Houve a fundação do Partido 
Comunista Chinês (PCC) e do Partido Comunista Brasileiro (PCB), por exemplo.  

c 
Um dos impactos da Revolução Bolchevique foi a difusão da ideia de socialismo e, 
assim, a criação de partidos comunistas ao redor do mundo.  

d 
Os partidos comunistas buscavam implantar um regime semelhante ao soviético. 
Portanto, é falso afirmar que eles o combatiam. 

e 
A Espanha, como demonstram as datas do cartaz, criou partidos comunistas 
posteriormente à União Soviética, já que o comunismo foi instalado, em primeiro 
lugar na antiga Rússia, e não, como pressuposto pela alternativa, pela Espanha. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar 
o planejamento com 
base nos resultados 

O objetivo da questão é compreender a criação de partidos como um desdobramento da 
Revolução Russa no mundo. Caso o aluno apresente dificuldades na questão, peça uma 
pesquisa em casa para os alunos sobre a relação que o regime soviético teve com os 
partidos comunistas no mundo, pensando em suas semelhanças e discordâncias. A 
pesquisa deve ser produzida em folha separada, contar com a análise dos documentos 
pesquisados, organizada através de tópicos, e entregue após conclusão. Espera-se que o 
aluno compreenda o fenômeno da formação de partidos comunistas como forma de 
influência da experiência soviética no mundo como alternativa às crises do capitalismo. 

 

6. Observe o símbolo abaixo:  

Wikipedia/Wikimedia Commons 

 

Carimbo da sociedade secreta Mão Negra, fundada na Sérvia em 1911,  

com os dizeres “unificação ou morte”.  
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A partir dos dizeres “unificação ou morte”, pode-se compreender, sobre o grupo eslavo chamado 
“Mão Negra”, que 

a) se trata de uma organização pró-Alemanha, uma vez que esse país visava a unificação e o 

fortalecimento dos povos eslavos. 

b) busca a unificação dos povos eslavos, cometendo atentados contra o Império Austro-

Húngaro, que atuou em territórios balcânicos.  

c) interfere na política externa dos países eslavos, buscando alianças com as nações 

hegemônicas como Inglaterra e França.  

d) deseja que os povos eslavos ultrapassem nações industrializadas, tendo como um de seus 

projetos a ferrovia que vai de Berlim a Bagdá.  

e) procura criar relações pacíficas e amistosas com todos os países da Europa, de forma a criar 

uma nação continental, pelo movimento pan-europeu. 

 

Objeto(s) de 
conhecimento 

O mundo em conflito: a Primeira Guerra Mundial 

Habilidade 

(EF09HI09) Identificar e relacionar as dinâmicas do capitalismo e suas crises, os grandes 
conflitos mundiais e os conflitos vivenciados na Europa. 
(EF09HI10) Identificar as especificidades e os desdobramentos mundiais da Revolução 
Russa e seu significado histórico. 

Tipo de questão Múltipla escolha Capítulo 1 

Justificativas 

a 
O nacionalismo eslavo não é favorável à Alemanha, uma vez que ela atinge a ideia de 
unificação dos povos eslavos ao apoiar o Império Austro-Húngaro na anexação da 
região da Bósnia-Herzegovina. 

b 

O grupo sérvio Mão Negra foi responsável pelo assassinato do duque austríaco 
Francisco Ferdinando. O Império Austro-Húngaro atuou contra a unificação dos países 
eslavos na medida em que buscava anexar a Bósnia-Herzegovina, sendo apoiados pela 
Alemanha, que desejava construir uma ferrovia ligando Berlim a Bagdá. 

c 
Os países eslavos não buscavam alianças com nações hegemônicas como Inglaterra e 
França. Eles obtiveram apoio russo, não inglês ou francês. 

d 

As sociedades secretas não têm como objetivo a superação do desenvolvimento 
industrial de nações como a Inglaterra ou a França. Elas visavam principalmente a 
unificação da população eslava. A construção da ferrovia Berlim-Bagdá era um projeto 
da Alemanha.  

e 

Não havia um movimento pan-europeu no princípio do século XX. O próprio 
movimento do Mão Negra e o carimbo utilizado denotam agressividade, e não a busca 
pacífica de associação entre as nações. A unificação, portanto, é contrária ao proposto 
pela alternativa. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar 
o planejamento com 
base nos resultados 

O objetivo da atividade é identificar os nacionalismos nos acontecimentos anteriores à 
Primeira Guerra. Caso o aluno apresente dificuldades na questão, explique a importância 
do nacionalismo na Europa durante o século XIX e especifique as características do 
nacionalismo eslavo. Em seguida, peça para que os alunos relacionem as políticas externas 
levadas a cabo por países como Alemanha e o Império Austro-húngaro que iam contra os 
interesses eslavistas. Espera-se que o aluno entenda as motivações e a importância da 
atuação dos nacionalismos no período anterior à Primeira Guerra.  
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7. Observe a imagem a seguir. 

Wikipedia/Wikimedia Commons 

 

Barricada no bairro Saúde, no Rio de Janeiro, durante a Revolta da Vacina em novembro de 1904. 

Sobre o evento relacionado à fotografia acima, pode-se afirmar que a 

a) vacinação se deu de modo pacífico, uma vez esclarecidos os seus benefícios.  

b) população agia irracionalmente, uma vez que sabia dos benefícios da vacinação. 

c) campanha de vacinação atuava de maneira humanizada, sendo desnecessária a barricada. 

d) resistência da população se deu pela violência da vacinação, uma vez que era compulsória. 

e) criação de grupos populares sobre os benefícios da vacinação ajudou o sucesso da 

campanha. 
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Objeto(s) de 
conhecimento 

Primeira República e suas características 
Contestações e dinâmicas da vida cultural no Brasil entre 1900 e 1930 

Habilidade 
(EF09HI05) Identificar os processos de urbanização e modernização da sociedade brasileira 
e avaliar suas contradições e impactos na região em que vive. 

Tipo de questão Múltipla escolha Capítulo 3 

Justificativas 

a 

Uma das grandes problemáticas da campanha de vacinação empreendida por 
Oswaldo Cruz foi a falta de conscientização sobre os benefícios da vacina. A vacinação 
compulsória, sem que a população soubesse o porquê da vacina e a forma como ela 
se deu, foi motivo de revolta. Assim, a vacinação não se deu de modo pacífico. 

b 
Não se pode associar a revolta à falta de esclarecimento da população acerca dos 
benefícios da vacina. Uma de suas características mais marcantes foi a forma violenta 
e intrusiva como ela se deu na população pobre. 

c 

A campanha de vacinação não se deu de modo pacífico, sendo aplicada de forma 
violenta. Os agentes de saúde adentravam nas casas e obrigavam que todas as 
pessoas presentes fossem vacinadas. Além disso, não havia agulhas suficientes, sendo 
muitas vezes o líquido injetado através de um corte feito na axila das pessoas. 

d 

A campanha de vacinação foi empreendida de forma extremamente violenta, de 
modo que representaria o próprio autoritarismo da República em relação às camadas 
mais pobres da sociedade. Além disso, as pessoas vacinadas não compreendiam os 
benefícios de serem vacinadas e contavam com precedentes de violência do governo 
em suas medidas sanitaristas (como é o caso dos “mata-mosquitos”).  

e 
Não houve a criação de grupos populares sobre os benefícios da vacinação. O 
desconhecimento da população sobre o que era e qual a vantagem da vacina foi, 
inclusive, um dos motivos que desencadeou a revolta no Rio de Janeiro. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar 
o planejamento com 
base nos resultados 

O aluno erra a questão ao não compreender a dimensão violenta do sanitarismo à época e 
da consequente campanha de vacinação do governo. Essa falta de compreensão faz com 
que o episódio da Revolta da Vacina apareça como irracional e injustificável atualmente. 
Para intervir sobre isso, elabore uma análise de charges sobre a Revolta da Vacina. Peça 
para que os alunos produzam explicações sobre essas artes, chamando atenção para 
símbolos contidos na imagem. Espera-se que, dessa forma, o aluno compreenda o contexto 
social da Revolta da Vacina, considerando o sanitarismo.  
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História – 9º ano 

1º bimestre – Gabarito 

8. Leia o trecho: 

Devido à iniciativa do sr. Gastão Rodrigues da Silva, aparece hoje mais um 

jornal para tratar da defesa dos homens de cor, quando no direito dessa defesa. [...] 

Que “a Liberdade” consagre seu surto de energia, a favor do levantamento moral da 

classe, no meio desse desalento em que vivemos, não desalentados dos ardorosos 

deveres de combate em prol da Pátria - são os votos que apresentamos ao seu 

incansável fundador.  

A Liberdade, publicado em 14 jul. 1919. Disponível em:  

<http://biton.uspnet.usp.br/imprensanegra/index.php/a-liberdade/a-liberdade-14071919/>. Acesso em: 30 out. 2018.  

 

O trecho acima é a introdução do novo jornal A Liberdade, inaugurado em 1919. O tipo de crítica 
social do jornal A liberdade está relacionado a  

a) defesa da liberdade de expressão, liberalismo econômico e da industrialização. 

b) crítica à situação precária do negro e busca por inseri-lo na sociedade brasileira. 

c) nostalgia do Império brasileiro e homenagem à princesa Isabel devido à abolição. 

d) homenagem às figuras importantes e valorização da história da nação brasileira. 

e) associação com operários e proletários em prol da instauração do comunismo no país. 
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História – 9º ano 

1º bimestre – Gabarito 

Objeto(s) de 
conhecimento 

A questão da inserção dos negros no período republicano do pós-abolição 
Os movimentos sociais e a imprensa negra; a cultura afro-brasileira como elemento de 
resistência e superação das discriminações 

Habilidade 
(EF09HI04) Discutir a importância da participação da população negra na formação 
econômica, política e social do Brasil. 

Tipo de questão Múltipla escolha Capítulo 3 

Justificativas 

a 
O trecho não indica nenhum posicionamento sobre o liberalismo econômico e a 
industrialização.  

b 

A imprensa negra no pós-abolição preocupava-se com as condições precárias em que 
a população negra se encontrava. Sem indenizações ou políticas de inserção do negro 
no mercado de trabalho, essa população enfrentou o desemprego e exclusão social. 
Assim, a imprensa negra atuava combatendo a discriminação e buscando a ascensão 
social e econômica dos negros.  

c 
O trecho não apresenta nostalgia ao Império brasileiro ou homenagens à princesa 
Isabel. Ademais, a abolição não é um evento exaltado, uma vez que não trouxe 
consigo políticas de inserção do negro na sociedade. 

d 

Apesar de o trecho exaltar Gastão Rodrigues da Silva e ressaltar os deveres de 
combate em prol da Pátria, a imprensa negra não se ocupa apenas de fazer 
homenagens a personagens históricos e exaltar a nação. Tinha o compromisso de lutar 
pelos direitos do homem de cor.  

e 
A expressão comunista foi, no período da primeira república, proibida pelo governo. 
Dessa forma, um jornal de grande circulação não poderia – e não há nada no trecho 
selecionado que indique essa postura – expressar-se em favor dessas ideias. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar 
o planejamento com 
base nos resultados 

O objetivo da questão é refletir acerca das condições da população negra diante do 
advento da República. Caso o aluno apresente dificuldades na questão, leve impressos 
alguns jornais da imprensa negra da época (Disponível em: 
<http://biton.uspnet.usp.br/imprensanegra/index.php/a-liberdade/>, acesso em: set. 
2018), divida a sala em grupos e dê cada um desses jornais impressos para cada grupo. 
Incentive uma discussão sobre algumas matérias que tenham relação com a abolição e/ou a 
condição dos negros na Primeira República. Pergunte quais as principais questões 
apontadas nas matérias e anote no quadro de giz. Em seguida, peça que os alunos 
registrem em seus cadernos a discussão através de um pequeno texto sobre as condições 
dos negros no período pós-abolição. Espera-se que o aluno desenvolva uma noção sobre as 
perspectivas apresentadas pela imprensa negra e suas principais reivindicações e 
interpretações.  

 

  

http://biton.uspnet.usp.br/imprensanegra/index.php/a-liberdade/
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9. Leia o texto: 

O estado lamentável em que jazem os homens de cor no Brasil, oprimidos de 

um lado pelas ideias escravocratas que de todo não desaparecem do nosso meio 

social e de outro pela nefasta ignorância em que vegetam este elemento da raça 

brasileira, inconsciente da sua humilde situação moral, impõe uma reação para que 

possa em dias futuros ter a consciência lúcida, de que para eles, os seus direitos são 

compuscados, a lei asfixiada e estrangulada e a justiça vilipendiada. [...] A igualdade 

e a fraternização dos povos preconizada pelos princípios de 89 na França e que a 

república implantou como símbolo da nossa democracia, com relação aos negros é 

uma ficção é uma mentira que até hoje não foram postas em prática. [...] As leis de 

evoluções que abrangem todas as coisas e todos os seres para os nossos homens de 

cor, teve o efeito negativo. Desde a áurea Lei da Princesa Isabel, ele não tem sido 

notado em nenhuma das manifestações da vida.  

O Alfinete, publicado em 22 set. 1918. Disponível em:  

<http://biton.uspnet.usp.br/imprensanegra/index.php/o-alfinete/o-alfinete-22091918-2/>.  

Acesso em: 30 out. 2018.   

Compuscado: corrompido.  

Vilipendiada: desprezada, ofendida. 

O texto foi publicado em um jornal da imprensa negra paulista chamado O Alfinete. A 
interpretação do texto sobre a República no Brasil em relação aos chamados “homens de cor” é 
de que essa 

a) foi na contramão do ideário da Revolução Francesa, promovendo desigualdade entre 

brancos e negros.  

b) permitiu a ampla participação da população negra na política, uma vez que o direito ao voto 

era para todos os cidadãos. 

c) melhorou a situação após a abolição, já que a princesa Isabel não se preocupou com a 

inserção do negro na sociedade. 

d) mostrou como o Brasil supera gradualmente as ideias escravocratas, uma vez que agora a 

discriminação é sobre escolarização, e não sobre raça. 

e) criou condições para a ocupação da população negra nos espaços públicos e políticos antes 

vetados a essa comunidade no país. 

  

http://biton.uspnet.usp.br/imprensanegra/index.php/o-alfinete/o-alfinete-22091918-2/
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Objeto(s) de 
conhecimento 

A questão da inserção dos negros no período republicano do pós-abolição 
Os movimentos sociais e a imprensa negra; a cultura afro-brasileira como elemento de 
resistência e superação das discriminações 

Habilidade 
(EF09HI03) Identificar os mecanismos de inserção dos negros na sociedade brasileira pós-
abolição e avaliar os seus resultados. 

Tipo de questão Múltipla escolha Capítulo 3 

Justificativas 

a 

Segundo o autor, o regime republicano brasileiro vai na contramão do ideário da 
Revolução Francesa de 89 porque não promove a igualdade e fraternidade. A 
população negra é marginalizada, tem suas condições de vida e escolarização 
precárias, não contando com o apoio das lideranças brasileiras.  

b/
e 

O autor cita a significativa taxa de analfabetismo dos negros no começo do século XX 
(dois terços da população). Lembramos que os analfabetos eram proibidos de votar 
segundo a Constituição de 1891. Portanto, não houve grande participação dos negros 
na política com o advento da República. 

c 
O texto não critica a falta de políticas de inserção dos negros na sociedade 
acompanhadas da abolição. O autor afirma que não houve progresso nenhum para a 
vida da população negra após a abolição, isso incluiria uma crítica à República. 

d 
Novamente, a população negra possuía uma baixa escolarização devido à falta de 
apoio após a abolição. O autor cita a taxa de analfabetismo dos negros. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar 
o planejamento com 
base nos resultados 

O objetivo da questão é explorar a inserção do negro na sociedade brasileira nos primeiros 
anos do período republicano. Caso os alunos apresentem dificuldades na questão, releia o 
texto em sala de aula, incentivando um debate sobre as críticas e os posicionamentos do 
autor em relação ao ideário republicano, à abolição, à escolarização da população negra, 
etc. Assim, espera-se que o aluno compreenda as perspectivas críticas do período sobre o 
regime.  

 

10. Sobre o período da Primeira República, que vai de 1889 a 1930, compreende-se que: 

a) se tratou de um período bastante homogêneo, uma vez que por todo esse tempo foram os 

militares que governaram o país, mantendo assim a estabilidade social e econômica por 

todos esses anos. 

b) foi um período em que a população obteve plenos direitos, como é o caso do sufrágio 

universal, da garantia do direito à moradia e escolarização a todos, além de grandes avanços 

na ciência e na saúde pública. 

c) houve projetos em disputa, como dos militares e latifundiários, sendo que o país passou por 

um período inicial governado pelos militares e um período atendendo aos interesses da elite 

cafeeira. 

d) mostrou o predomínio político das elites cafeeiras em todo o período, que controlaram 

desde o início da República o eleitorado brasileiro, com práticas políticas coercitivas como o 

“coronelismo” e o “voto de cabresto”.  

e) apresentou características plenamente democráticas e que permitiram a participação política 

de todos os grupos e minorias da população brasileira, contando, por esse motivo, com 

amplo apoio social. 
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Objeto(s) de 
conhecimento 

Experiências republicanas e práticas autoritárias: as tensões e disputas do mundo 
contemporâneo 
A proclamação da República e seus primeiros desdobramentos 

Habilidade 
(EF09HI02) Caracterizar e compreender os ciclos da história republicana, identificando 
particularidades da história local e regional até 1954. 

Tipo de questão Múltipla escolha Capítulo 3 

Justificativas 

a 

Não foi um período homogêneo. Observamos que o período de 1889 a 1894 é 
designado de República da Espada. Esse período atendia ao projeto dos militares, que 
visava um governo centralizado e propagava um ideário positivista. Em seguida há as 
Repúblicas oligárquicas, representadas pelos grandes latifundiários. 

b/
e 

A Primeira República foi um período no qual houve grande convulsão social em 
relação às medidas impopulares de governos da República oligárquica e às tentativas 
de centralização dos militares. Também houve episódios problemáticos na economia, 
como é o caso da crise do encilhamento. 

c 

Houve três projetos para República, dentre esses incluíam-se o projeto dos militares e 
dos latifundiários. O projeto centralizador e positivista dos militares realizou-se na 
chamada República da Espada, enfrentando conflitos que decorrem desse viés 
centralizador: como é o caso da Revolta Armada devido ao fechamento do congresso 
por Deodoro da Fonseca ou a Revolta dos Federados em Santa Catarina. O período 
seguinte, chamado República Oligárquica, tinha seu projeto liberal e federalista (ou 
seja, com autonomia das províncias) e foi marcado por conflitos em decorrência dos 
baixos padrões de vida da população relacionados aos privilégios das classes 
latifundiárias e da economia de importações.  

d 

A República oligárquica não se estendeu de 1889 a 1930, mas sim de 1895 a 1930. 
Apesar de ocupar o maior período da chamada República Velha, não representou o 
seu todo. Deve-se lembrar de que o início da República foi marcado pelo governo 
militar. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar 
o planejamento com 
base nos resultados 

O objetivo da questão é ter clareza da cronologia da República, compreendendo bem a 
divisão entre República da Espada e República Oligárquica, identificando as principais 
características dos dois momentos. Caso o aluno apresente dificuldades na questão, peça 
que cada um faça, em uma folha A4 ou no caderno, uma tabela com uma divisão entre 
“República da Espada” e “República Oligárquica”, identificando suas tendências políticas, 
econômicas, ideológicas e os conflitos que estão envolvidos nessa República. Espera-se que 
o aluno compreenda que houve diferenças significantes entre os dois períodos.   

 


