
 

 

Material Digital do Professor 

História – 9º ano 

2º bimestre – Gabarito 

1. Leia o texto abaixo: 

O fascismo e o nazismo não se limitaram apenas a reagir ao comunismo, mas 

se tornaram eles próprios projetos de sociedade coletivistas [...] e emergiram como 

ideologias de organização do trabalho numa época em que a sociedade do trabalho 

estava em crise. Numa época de fortes tensões sociais e de classes, cooptaram os 

trabalhadores, ganharam o apoio das classes médias e da burguesia industrial, embora 

não tenham se subordinado a elas e concentraram seus objetivos na propaganda, no 

culto ao líder e no esforço de guerra.  

SOUSA, Bertone de Oliveira. Nazismo, Socialismo e as políticas de direita e esquerda na primeira metade do século XX. Revista 

Brasileira de História & Ciências Sociais, v. 7, n. 14, 2015, p. 161. Disponível em: <www.rbhcs.com/rbhcs/article/view/229/pdf>. 

Acesso em: 30 out. 2018. 

Cooptar: fazer com que (alguém) se associe; aliciar, atrair. 

Contextualize econômica e socialmente os fatores que permitiram a emergência de partidos de 
extrema direita no cenário político europeu na primeira metade do século XX.  

  

https://www.rbhcs.com/rbhcs/article/view/229/pdf


 

 

Material Digital do Professor 

História – 9º ano 

2º bimestre – Gabarito 

Objeto(s) de 
conhecimento 

A crise capitalista de 1929 
A emergência do fascismo e do nazismo  
A Segunda Guerra Mundial 
Judeus e outras vítimas do holocausto 

Habilidade 

(EF09HI12) Analisar a crise capitalista de 1929 e seus desdobramentos em relação à economia 
global. 
(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 4 

Grade de correção 

100% 

O aluno aponta, resumidamente, que, de acordo com o texto, os partidos de extrema 
direita, tais como aqueles associados ao nazismo e ao fascismo, ganharam o apoio de 
trabalhadores, da classe média e de grupos empresariais, fator decisivo para a 
emergência desses partidos no cenário político europeu. Devido às tensões sociais e 
às constantes crises econômicas vividas na Europa na década de 1920 e início da 
década de 1930, grande parte da classe média e dos trabalhadores passou a apoiar 
os partidos de extrema direita, que por sua vez passaram a ser vistos pelas elites 
industriais como uma alternativa política para a sociedade ao movimento comunista, 
em expansão no continente europeu.  

50% 

O aluno contempla parcialmente o comando do enunciado ao não contextualizar os 
fatores que viabilizaram a emergência dos partidos nazifascistas no cenário político 
europeu na primeira metade do século XX. Ainda assim, é necessário que ele 
mencione ao menos a situação de instabilidade e crise social e econômica que agitava 
o período na Europa.  

0% 
O aluno incorre em erro em não descrever os fatores que viabilizaram a ascensão 
desses partidos ao poder.  

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

O objetivo da questão é auxiliar os alunos na percepção dos fatores que propiciaram a 
ascensão do fascismo e nazismo na Europa. Caso a turma apresente dificuldade na questão, 
retome com eles as principais propostas dos partidos nazista e fascista, na Alemanha e na 
Itália, respectivamente. À medida que as propostas forem sendo apontadas, peça para que os 
alunos identifiquem o grupo social que cada uma visava atender, a partir de uma discussão 
coletiva e colaborativa em sala de aula. É importante também abordar o contexto social no 
qual essas propostas foram formuladas. Para tanto, distribua em sala de aula textos impressos 
a respeito da história desses partidos. Peça para que os alunos, a partir da leitura dos textos 
distribuídos, façam no caderno um quadro comparativo sobre esses dois partidos, apontando 
suas principais diferenças e pontos em comum. Dessa forma, espera-se que os alunos sejam 
capazes de identificar e descrever os principais fatores e contextos que culminaram na 
emergência desses partidos políticos ao poder. 

 

  



 

 

Material Digital do Professor 

História – 9º ano 

2º bimestre – Gabarito 

2. Leia o texto a seguir a respeito da obra Clara dos Anjos, do autor Lima Barreto: 

Ao retratar os gestos repressivos lançados pela elite sobre quem quer que 
desejasse ultrapassar as barreiras sociais minuciosamente construídas, Clara dos Anjos 
denuncia o lugar estático no qual deveriam para sempre permanecer negros e pobres. 
Nesse sentido, a protagonista, menina mestiça e pobre, surge triplamente condenada: 
pela cor da pele, pela posição social e por almejar a ascensão. Em determinado 
momento do texto, o narrador [...] deixa explícito como o preconceito, seja ele social, 
étnico ou de gênero, encontra-se incrustado numa sociedade que se diz “cordial” e 
como, muitas vezes, pode passar despercebido.  

LOPES, Elisângela; SILVA, Riverson. Lima Barreto e a literatura afro-brasileira: o preconceito social e étnico nas malhas da ficção. 

Disponível em: <www.letras.ufmg.br/literafro/autores/28-critica-de-autores-masculinos/445-lima-barreto-e-a-literatura-afro-

brasileira-o-preconceito-social-e-etnico-nas-malhas-da-ficcao>. Acesso em: 30 out. 2018. 

Lima Barreto (1881-1922), na obra Clara dos Anjos, expõe o preconceito social e étnico no Brasil. 
Suas obras e seus textos retratam a vida de trabalhadores que viviam nos subúrbios do Rio de 
Janeiro e que em geral eram de origem pobre e negros. Com base nessas informações, explique a 
importância da atuação de Lima Barreto, e outros escritores negros, e suas principais contribuições 
para a literatura brasileira e a questão social e étnica brasileira. 

  

http://www.letras.ufmg.br/literafro/autores/28-critica-de-autores-masculinos/445-lima-barreto-e-a-literatura-afro-brasileira-o-preconceito-social-e-etnico-nas-malhas-da-ficcao
http://www.letras.ufmg.br/literafro/autores/28-critica-de-autores-masculinos/445-lima-barreto-e-a-literatura-afro-brasileira-o-preconceito-social-e-etnico-nas-malhas-da-ficcao


 

 

Material Digital do Professor 

História – 9º ano 

2º 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 Aberta Capítulo 5 

Grade de correção 

100% 

O aluno aponta que, de acordo com o suporte textual oferecido, Lima Barreto, ao 
oferecer um retrato da sociedade brasileira, sobretudo, aquela que está inserida nos 
subúrbios e à sua margem, denuncia o preconceito social e étnico presente nessa 
sociedade que se diz cordial e sem preconceitos. Lima Barreto, como escritor negro, 
que denuncia as discriminações presente no Brasil, demonstra a importância da 
participação negra na literatura brasileira como forma de resistência e luta.  

50% 
O aluno contempla parcialmente o comando do enunciado ao apontar apenas a 
importância de Lima Barreto como escritor negro e de grande renome na literatura 
brasileira, sem descrever tal importância de forma aprofundada. 

0% 

O aluno incorre em erro em não apontar as principais contribuições de Lima Barreto 
para a literatura brasileira que, ao retratar a vida do trabalhador do Brasil, na obra 
Clara dos Anjos, traz à tona questões sociais referentes ao preconceito étnico 
presente em uma sociedade que se diz cordial e sem preconceitos.  

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

O objetivo da obra é apresentar a importância da atuação da comunidade negra no Brasil no 
momento de formação do Brasil República, por meio de um exemplo selecionado: Lima 
Barreto. Caso a turma apresente dificuldade na questão, trabalhe trechos do livro Clara dos 
Anjos (Disponível em: <http://bit.ly/2o0K5Ed>. Acesso em: 22 ago. 2018), que podem ser 
expostos em sala de aula por meio de projeção ou de textos impressos, que expõem os 
preconceitos étnico e social presentes na sociedade brasileira. A partir da leitura desses 
trechos, conduza os alunos a uma discussão a respeito das formas de preconceito presentes 
no Brasil e que muitas vezes passam despercebidas no cotidiano. Desmitifique o conceito do 
“Brasil sem preconceitos” a partir dessa discussão. Mostre a relevância, coragem e maestria 
do autor Lima Barreto em revelar esses aspectos da sociedade brasileira destacando o seu 
papel como escritor negro reconhecido na literatura brasileira. Dessa forma, espera-se que os 
alunos compreendam a importância e reconheçam a participação da população negra na 
sociedade como porta-vozes de suas questões sociais e afirmação de suas identidades, 
sobretudo, por meio da literatura.  

 

3. Leia o trecho a seguir: 

A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) é uma compilação de leis 

trabalhistas brasileiras elaborada no governo do então Presidente Getúlio Vargas e 

promulgada no Brasil em 1º de maio de 1943 por meio do Decreto-Lei n. 5243. Nesse 

documento legal, foram reunidas normas de direito individual e coletivo de trabalho, 

de fiscalização do trabalho e de direito processual do trabalho. 

CEZAR, Frederico. O processo de elaboração da CLT: Histórico de consolidação das leis trabalhistas brasileiras em 1943. Revista 

Processus de Estudos de Gestão, Jurídicos e Financeiros, ano 3, ed. 7, p. 13.  

Explique a importância da promulgação da CLT para a consolidação da figura de Getúlio Vargas 
como um líder popular. 

  

http://bit.ly/2o0K5Ed


 

 

Material Digital do Professor 

História – 9º ano 

2º bimestre – Gabarito 

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 6 

Grade de correção 

100% 

O aluno aponta que, de acordo com o suporte textual oferecido, uma das principais 
contribuições do governo varguista foi a criação das leis trabalhistas, consolidando 
reivindicações do movimento operário, o que permitiu amplo apoio e consequente 
consolidação de Vargas como líder político popular. Ao regulamentar as condições de 
trabalho do trabalhador no Brasil, Getúlio Vargas oficializou uma série de garantias e 
angariou para si o apoio de grande parte da população.  

50% 
O aluno contempla parcialmente o comando do enunciado ao deixar de explicar como 
a criação das leis trabalhistas durante o governo de Vargas está articulada com o 
caráter populista do seu governo. 

0% 
O aluno incorre em erro quando não identifica, no suporte textual oferecido, a criação das 
leis trabalhistas como uma das principais contribuições do governo de Getúlio Vargas. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

O objetivo da questão é auxiliar o aluno na compreensão do principal impacto do governo varguista 
em relação ao operariado e aos trabalhadores brasileiros e à consolidação de sua figura como líder 
populista. Caso os alunos apresentem dificuldade na questão, trabalhe com eles em sala de aula 
cordéis que retratem aspectos do governo de Vargas, sendo que o “Credo” Varguista de Cuíca de 
Santo Amaro é um exemplo útil para isso (Disponível em: <www.pcdobba.org.br/joao-augusto-de-
lima-rocha-cuica-de-santo-amaro-e-o-culto-de-getulio-vargas>. Acesso em: set. 2018). Utilize em 
sala de aula o cordel citado e se possível outros que apontem para as conquistas trabalhistas 
oficializadas durante o seu governo. Trabalhe com os alunos o caráter populista de Vargas e a sua 
imagem positiva destacada nos cordéis. Peça para que os alunos identifiquem nos versos o apoio 
popular dado ao presidente. Dessa forma, espera-se que os estudantes sejam capazes de identificar 
o elemento trabalhista como o principal recurso utilizado pelo presidente Getúlio Vargas para obter 
o apoio popular e ampliar a sua força política.  

 

4. Leia o trecho da Carta das Nações Unidas: 

Nós, os povos das nações unidas, resolvidos a preservar as gerações vindouras 

do flagelo da guerra, que por duas vezes, no espaço da nossa vida, trouxe sofrimentos 

indizíveis à humanidade, e a reafirmar a fé nos direitos fundamentais do homem, na 

dignidade e no valor do ser humano, na igualdade de direito dos homens e das 

mulheres, assim como das nações grandes e pequenas, e a estabelecer condições sob 

as quais a justiça e o respeito às obrigações decorrentes de tratados e de outras fontes 

do direito internacional possam ser mantidos, e a promover o progresso social e 

melhores condições de vida dentro de uma liberdade ampla.  

CARTA DAS NAÇÕES UNIDAS, 26 de junho de 1945. Disponível em: <https://nacoesunidas.org/wp-content/uploads/ 

2017/11/A-Carta-das-Na%C3%A7%C3%B5es-Unidas.pdf>. Acesso em: 17 ago. 2018. 

Flagelo: punição, castigo moral; aflição, angústia. 

A Carta das Nações Unidas foi elaborada por representantes de 50 países presentes na Conferência 
de São Francisco, realizada em 1945 nos Estados Unidos, e deu origem à Organização das Nações 
Unidas (ONU) no mesmo ano. Com base nas informações fornecidas, aponte os motivos pelos 
quais a Organização das Nações Unidas (ONU) foi criada e os objetivos dessa organização.  

http://www.pcdobba.org.br/joao-augusto-de-lima-rocha-cuica-de-santo-amaro-e-o-culto-de-getulio-vargas
http://www.pcdobba.org.br/joao-augusto-de-lima-rocha-cuica-de-santo-amaro-e-o-culto-de-getulio-vargas


 

 

Material Digital do Professor 

História – 9º ano 

2º bimestre – Gabarito 

Objeto(s) de 
conhecimento 

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

Habilidade 
(EF09HI15) Discutir as motivações que levaram à criação da Organização das Nações Unidas 
(ONU) no contexto do pós-guerra e os propósitos dessa organização. 

Tipo de questão Aberta Capítulo 7 

Grade de correção 

100% 

O aluno aponta, resumidamente, que a Carta das Nações Unidas foi criada em 1945 
em um contexto de pós-guerra, mais especificamente, no final da Segunda Guerra 
Mundial. A criação da ONU foi motivada pelo desejo das nações de evitar, por meio 
de esforço mútuo, conflitos armados e que gerações futuras não experimentem os 
horrores e danos provocados pela guerra. A ONU objetiva promover o progresso 
social, melhores condições de vida e garantir a paz e a segurança internacional.  

50% 

O aluno contempla parcialmente o comando do enunciado ao deixar de apontar o 
contexto no qual a Carta foi escrita, ou apontá-lo de forma extremamente resumida, 
como apontar apenas “pós-guerra”, por exemplo. É importante que o aluno seja 
capaz de associar o ano de 1945, em que finda a Segunda Grande Guerra, com o 
momento em que a ONU é fundada.  

0% 

O aluno incorre em erro em não apontar o contexto no qual a Carta, que viabilizou a 
fundação da ONU, foi escrita, e em não apontar os motivos que levaram à criação da 
ONU ou os objetivos da Organização, uma vez que eles estão descritos no suporte 
textual oferecido.  

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

O objetivo da questão é auxiliar o aluno a compreender a criação da ONU no contexto do pós-
guerra. Caso a turma apresente dificuldade na questão, trabalhe com eles trechos da Carta das 
Nações Unidas em sala de aula (Disponível em: <https://nacoesunidas.org/wp-
content/uploads/2017/11/A-Carta-das-Na%C3%A7%C3%B5es-Unidas.pdf>. Acesso em: set. 
2018), por meio de projeção ou impressão. O trecho citado pode ser utilizado em sala de aula. 
Aponte para o ano e o contexto no qual ela foi escrita, peça que um ou dois alunos leiam o 
trecho da carta e peça para indiquem as causas que poderiam ter levado à criação da ONU 
naquele mesmo ano. Peça para que identifiquem verbalmente os principais objetivos dessa 
organização que estão expostos no trecho lido. Trabalhe com os alunos também, se possível, 
o símbolo da ONU, demonstrando o significado do seu desenho e de suas cores e relacione-os 
com objetivo do órgão. Dessa forma, espera-se que os alunos sejam capazes de identificar as 
causas que levaram à criação dessa organização e os seus principais objetivos.   

 

  



 

 

Material Digital do Professor 

História – 9º ano 

2º bimestre – Gabarito 

5. Leia o texto abaixo: 

Franklin Roosevelt assumiu a presidência em março de 1933 e logo de início 

procurou fazer reformas emergenciais a fim de recuperar o nível dos preços e diminuir 

a taxa de desemprego. O plano de recuperação do democrata foi chamado de New 

Deal, compondo um conjunto de políticas de reajuste econômico. [...] Através desse 

programa, várias pessoas foram empregadas, gerando assim um aumento de renda e, 

consequentemente, de consumo. 

FARIA, Debora Jacintho de. Crise de 1929: Convergências e divergências entre o partido democrata  

e o partido republicano nos Estados Unidos. Universidade de Brasília, 2016. p. 72. Disponível em: 

<http://repositorio.unb.br/handle/10482/21796>. Acesso em: 30 out. 2018. 

A quebra da Bolsa de Valores em Nova York, em 1929, deflagrou uma das crises mais profundas 
do sistema econômico capitalista. Para combater as altas taxas de desemprego e alavancar o 
consumo, os Estados, afetados pela crise, seguiram a estratégia proposta pelo presidente norte-
americano Roosevelt e passaram a adotar uma política 

a) protecionista, atrelada ao conceito do Estado de Bem-Estar Social, garantindo condições 

básicas de vida e o controle total da economia. 

b) neoliberal, que defendia a liberdade do mercado e a ampliação das ações do Estado na 

economia. 

c) intervencionista, contrariando os ideais liberais e a implementação de medidas de proteção 

ao trabalhador, como o seguro-desemprego.  

d) mercantilista, incentivando o acúmulo de riquezas e o nível de consumo pela concessão de 

crédito a cidadãos desempregados.  

e) federalista, ao apoiar-se na descentralização de poder prevista na Constituição para 

concentrar as políticas de recuperação no estado de Nova York. 

  

http://repositorio.unb.br/handle/10482/21796


 

 

Material Digital do Professor 

História – 9º ano 

2º bimestre – Gabarito 

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 
A política protecionista, ainda que adotada em certa medida pelos governos, não 
garantia o controle total da economia. O aluno que seleciona essa alternativa não 
compreende o funcionamento de um governo com política protecionista. 

b 
A política neoliberal não defende a ampliação da ação do Estado na economia, mas, pelo 
contrário, a liberdade econômica contra o controle estatal. O aluno que seleciona essa 
alternativa não compreende o neoliberalismo e seu caráter de pouca intervenção estatal.  

c 

O suporte textual faz referência a medidas de caráter intervencionista tomadas pelo 
presidente norte-americano. Em uma tentativa de recuperar a economia, o Estado 
interviu e lançou um plano de ação com o objetivo de diminuir as taxas de desemprego 
e alavancar o consumo. O resultado positivo dessas ações por meio do Estado inspirou 
outros governos a contrariar os ideais liberais e a adotarem essa política de intervenção 
na economia.  

d 

A concessão de crédito a cidadãos desempregados durante esse período não foi 
estimulada. O aluno que seleciona essa alternativa não compreende que, em um período 
de crise econômica, o acúmulo de riquezas é uma opção ruim, já que a economia nacional 
necessita de circulação de dinheiro.  

e 

Embora a república norte-americana seja construída a partir do federalismo, os efeitos 
da crise puderam ser sentidos em todo o país (e fora dele), e não houve concentração 
das ações do New Deal em Nova York. O aluno que seleciona essa alternativa não se 
atenta ao fato de que a política federalista já era utilizada nos Estados Unidos. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

O objetivo da questão é auxiliar o aluno a compreender as medidas para combater a crise de 
1929. Caso a turma apresente dificuldade na questão, trabalhe com eles as principais fases do 
“New Deal” implementado pelo presidente Roosevelt no contexto da crise econômica na 
década de 1930. Peça aos alunos que apontem, por meio de uma discussão coletiva e 
colaborativa os principais motivos que impedem uma pessoa de consumir e, a partir dos 
motivos citados, trabalhe com os alunos as soluções pensadas pelo presidente norte-
americano do período para sanar motivos impeditivos do consumo. Cite as principais medidas 
adotadas pelo presidente e, por meio de imagens, se possível, mostre a quantidade de obras 
públicas que passaram a ser realizadas nesse período com o intuito de empregar, criar renda 
e estimular o consumo. Dessa forma, espera-se que os alunos sejam capazes de identificar os 
efeitos da crise de 1929 na economia e o papel que os governos passaram a adotar diante da 
economia de sua época.   
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História – 9º ano 
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6. Leia o texto a seguir: 

Os Estados Unidos, que haviam se tornado a potência industrial e financeira 

mundial após a Primeira Guerra Mundial, diante da quebra da Bolsa de Nova Iorque e 

a disseminação da depressão para praticamente todo o globo, recuavam em sua 

atuação internacional. De maneira geral, a década de 1930 foi marcada pela 

permanência das incertezas herdadas da década anterior: questionava-se, de um lado, 

o liberalismo econômico, considerado como o responsável pela Grande Depressão, e 

de outro lado, o liberalismo político que, em tempos de crescimento das demandas 

sociais e trabalhistas, fortalecia ou os movimentos comunistas e socialistas, ou ainda 

os movimentos totalitários.  

SAES, Alexandre Macchione; SAES, Flávio A. M. de. História Econômica Geral. 1. ed. São Paulo: Saraiva. 2013. Disponível em: 

<https://bit.ly/2MVEkT1>. Acesso em: 17 ago. 2018. 

Com base nas informações fornecidas, assinale a alternativa que descreve uma consequência da 
situação econômica citada no texto acima para o cenário político europeu na primeira metade do 
século XX.  

a) O aumento das exportações em 1929 fortaleceu a revolução russa comunista. 

b) A crise capitalista de 1929 possibilitou o questionamento do modelo capitalista vigente. 

c) A alta do dólar americano em 1928 favoreceu as repúblicas socialistas a se consolidarem. 

d) A extinção da Bolsa de Valores de Nova York em 1930 dificultou a ascensão do nazismo. 

e) A onda migratória de americanos em direção à Europa fortaleceu os partidos nacionalistas. 
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História – 9º ano 

2º bimestre – Gabarito 

Objeto(s) de 
conhecimento 

A crise capitalista de 1929 
A emergência do fascismo e do nazismo 

Habilidade 

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

Observações A crise capitalista de 1929 

Tipo de questão Múltipla escolha Capítulo 4 

Justificativas 

a 
O suporte textual não faz referência ao aumento de exportações no ano de 1929 e não 
relaciona a ascensão e consolidação da URSS com a crise do liberalismo norte-americano.  

b 
De acordo com o suporte textual, a crise capitalista de 1929 gerou uma série de 
questionamentos tanto econômicos quanto políticos que viabilizaram o fortalecimento e a 
ascensão ao poder, sobretudo, no caso alemão e italiano, de partidos de extrema direita.  

c 

A cotação do dólar americano no ano de 1928 não é mencionada no texto e não está 
relacionada à implementação ou à consolidação de repúblicas socialistas no continente 
europeu. O aluno que seleciona essa alternativa relaciona, de maneira equivocada, a 
crise do capitalismo com as repúblicas socialistas. 

d 
O movimento nazifascista se fortaleceu na Europa devido, principalmente, à dificuldade 
de recuperação financeira das nações europeias a partir de 1929. Sendo assim, a crise 
facilitou a ascensão do nazismo, e não a dificultou. 

e 
Ainda que seja parte da realidade contemporânea do Ocidente que migrações 
internacionais levem ao fortalecimento de partidos nacionalistas, não houve onda 
migratória proveniente dos Estados Unidos para o continente europeu nesse contexto.  

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

O objetivo da questão é auxiliar o aluno a perceber os efeitos mundiais da crise de 1929. Caso 
a turma apresente dificuldade na questão, trabalhe com os alunos os efeitos da crise de 1929 
especificamente no caso alemão. Demonstre a fragilidade da economia alemã da época por 
meio de fotos e imagens que retratem a pobreza e a crise econômica da Alemanha, reflexos 
das dívidas e dos prejuízos oriundos da Primeira Guerra Mundial. Aponte para a crise de 1929 
como um evento econômico devastador na economia alemã e que gerou grande insatisfação 
popular fortalecendo grupos de esquerda e partidos de extrema direita que, ao assumirem o 
poder, conduziram a Alemanha a um novo conflito também de repercussões mundiais. Dessa 
forma, espera-se que os alunos sejam capazes de identificar e relacionar a crise capitalista de 
1929 com os grandes conflitos ocorridos na Europa na primeira metade do século XX.   

 

7. Leia o texto a seguir: 

A ação do SPI, ao demarcar essas reservas, sinaliza e oficializa o processo de 

confinamento compulsório dos Kaiowá e Guarani, sedimentando a compreensão de que 

as terras por direito de posse indígena eram, exclusivamente, as reservas demarcadas, 

liberando o restante das terras para serem transferidas a particulares, através de títulos 

de propriedade. Essa concepção de terra conflitou e conflita com a visão indígena e é nessa 

perspectiva que adquire significado especial a afirmação do líder da aldeia Pirakuá e hoje 

residente no Cerro Marangatu, Hamilton Lopes: “Não pediram licença para tirarem nossa 

terra, não pedimo licença para recuperar nossa área, nosso povo precisa da terra pra vivê. 

A terra é nosso mãe e nóis vamo retomá ela”. 

ALMEIDA, Fernando Augusto Azambuja de; BRAND, Antônio. A ação do SPI e da FUNAI junto aos Kaiowá e Guarani, no MS. p. 9. 

Disponível em: <http://periodicos.unb.br/index.php/interethnica/article/download/10104/7421>. Acesso em: 30 out. 2018.  

http://periodicos.unb.br/index.php/interethnica/article/download/10104/7421
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O Serviço de Proteção aos Índios (SPI) foi criado em 1910 e promoveu a demarcação de terras 
destinadas aos povos indígenas, muitas vezes de forma problemática. Com base nas informações 
fornecidas e tendo em vista as ações do SPI, a principal demanda dos Guarani-Kaiowá exposta no 
texto, que remonta ao primeiro período republicano e que se mantém até os dias de hoje, é  

a) a interrupção do processo de transferência para as reservas indígenas e a venda das terras 

anteriormente ocupadas.  

b) o direito de realizarem a demarcação das reservas indígenas e a extinção do SPI criado em 

1910. 

c) a retomada de suas terras por meio de um conflito direto e armado contra os fazendeiros que 

têm ocupado a região.  

d) a conquista da área das terras ocupadas tradicionalmente para além daquelas às quais foram 

confinadas pelo SPI a partir de 1910.  

e) o reconhecimento da cidadania desses povos por meio do direito ao voto baseado na inserção 

da sociedade que o SPI fracassou em realizar. 

 

Objeto(s) de 
conhecimento 

A questão indígena durante a República (até 1964) 

Habilidade 
(EF09HI07) Identificar e explicar, em meio a lógicas de inclusão e exclusão, as pautas dos povos 
indígenas, no contexto republicano (até 1964), e das populações afrodescendentes. 

Tipo de questão Múltipla escolha Capítulo 5 

Justificativas 

a 
As reivindicações expostas nessa alternativa não são sugeridas nem expostas no suporte 
textual oferecido, até porque as medidas citadas não interessavam e não interessam as 
comunidades indígenas.  

b 
O SPI foi extinto em 1967 e não consta como uma pauta dos povos indígenas mesmo 
durante o primeiro período da República. Ademais, essa possibilidade não foi abordada 
no suporte.  

c 
O suporte textual oferecido faz referência à retomada das terras ocupadas 
tradicionalmente pelos povos indígenas “sem pedir licença”, mas não sugere que essa 
retomada será realizada utilizando armas.  

d 

De acordo com o suporte textual oferecido, a principal pauta indígena que remonta ao 
primeiro período republicano e que se mantem até os dias de hoje é o direito à terra que 
os indígenas ocuparam tradicionalmente ao longo da história e não aquela que foi 
confinada ou delimitada pelo SPI.  

e 
Demanda recorrente de grupos minoritários na história, o suporte textual não explora a 
luta, por parte de povos indígenas, pelo direito ao voto. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

O objetivo da questão é levar os alunos a refletirem acerca da situação dos indígenas brasileiros a 
partir de 1930. Caso a turma apresente dificuldade na questão, trabalhe por meio de reportagens e 
notícias da imprensa o histórico de luta dos Guarani-Kaiowá (que remonta às primeiras décadas do 
século XX), e peça para que os alunos identifiquem nessas reportagens as principais demandas e 
reivindicações desses povos. Peça a eles que identifiquem as justificativas utilizadas por esses 
grupos indígenas para reivindicar o que eles acreditam ser (e que de fato é) de seu direito. Aponte 
a ação da SPI e a criação das reservas indígenas como uma tentativa de solucionar a questão 
indígena de direito à terra, mas também que pretendia liberar as terras para livre exploração 
econômica, provocando uma série de conflitos que persistem até os dias de hoje. Dessa forma, 
espera-se que os alunos sejam capazes de identificar e explicar as pautas dos povos indígenas, por 
meio do estudo de caso dos Guarani-Kaiowá.  
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8. Leia o texto a seguir: 

A revisão da legislação eleitoral e a elaboração de um novo código eleitoral, 

compromisso assumido por Getúlio Vargas, constituíram um dos atos políticos mais 

importantes do Governo Provisório. O Decreto nº 21.076, de 24 de fevereiro de 1932, 

regulamentava o alistamento e o processo eleitoral no país, nos âmbitos federal, 

estadual e municipal, trazendo uma série de inovações, dentre as quais se destacava 

o estabelecimento do sufrágio universal e secreto. Mais ainda, o novo código [...] 

concedia o direito de voto a todos os brasileiros maiores de vinte e um anos, 

alfabetizados e sem distinção de sexo. 

ARAÚJO, Rita de Cássia Barbosa. O voto de saias: a Constituinte de 1934 e a participação política das mulheres na política.  

Revista Estudos avançados, n. 49, p. 133-150, São Paulo, 2003. Disponível em: <www.scielo.br/scielo.php? 

script=sci_arttext&pid=S0103-40142003000300009>. Acesso em: 30 out. 2018. 

Com base nas informações fornecidas, o novo código eleitoral de 1932 formulado durante o 
Governo Provisório de Getúlio Vargas (1930-1934) instituiu 

a) a participação feminina no processo eleitoral e o voto secreto. 

b) o direito ao voto a todos os brasileiros, sem exceção.  

c) a não obrigatoriedade do voto a todos os brasileiros. 

d) o voto aberto a todos os brasileiros analfabetos. 

e) a previsão de eleições periódicas para a Assembleia constituinte. 

 

Objeto(s) de 
conhecimento 

Anarquismo e protagonismo feminino 

Habilidade 
(EF09HI08) Identificar as transformações ocorridas no debate sobre as questões da 
diversidade no Brasil durante o século XX e compreender o significado das mudanças de 
abordagem em relação ao tema. 

Tipo de questão Múltipla escolha Capítulo 5 

Justificativas 

a 
O código eleitoral de 1932 concedeu às mulheres o direito ao voto e de se candidatarem 
a cargos públicos. As antigas reivindicações de diversos setores pelo voto secreto (como 
os movimentos tenentistas, por exemplo) foram implantadas no código eleitoral de 1932. 

b 
O direito ao voto era concedido apenas aos brasileiros maiores de 21 anos de idade e 
alfabetizados. O aluno que seleciona essa alternativa não compreende as mudanças no 
código eleitoral.  

c 
O voto não era obrigatório aos brasileiros do sexo masculino menores de 21 anos de 
idade. O aluno que seleciona essa alternativa não compreende as regras eleitorais do 
Brasil dessa época. 

d 
Uma das inovações mencionadas no texto estabelecido pelo novo código eleitoral era a 
instituição do voto secreto. O aluno que seleciona essa alternativa não compreendeu as 
mudanças do código eleitoral da época. 

e 
O aluno que seleciona essa alternativa não se atentou que uma Assembleia Constituinte 
é formada pelos congressistas eleitos.  



 

 

Material Digital do Professor 

História – 9º ano 

2º bimestre – Gabarito 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

O objetivo da questão é auxiliar os alunos a perceber a lenta e gradual conquista dos direitos 
das minorias no Brasil. Caso a turma apresente dificuldade na questão, trabalhe com eles o 
debate sobre a inclusão do voto feminino no código eleitoral da época. Para tanto, utilize 
trechos dos códigos eleitorais anteriores e dos códigos eleitorais posteriores, para fins 
comparativos e para a visualização de como esse direito nem sempre esteve expresso na 
legislação. A partir daí, elabore uma discussão coletiva e colaborativa sobre o assunto, 
buscando discutir com os alunos suas opiniões sobre o processo de inclusão política de 
minorias no Brasil, historicamente. Dessa forma, espera-se que o aluno seja capaz de 
identificar uma das transformações ocorridas durante a primeira metade do século XX que 
perpassa por questões ligadas à diversidade.  

 

9. Leia o texto a seguir: 

Os movimentos para difusão do direito ao voto feminino se intensificaram no 

contexto da Revolução de 1930, por meio da reforma eleitoral, reivindicada pelos 

apoiadores da Aliança Liberal. Apesar de não ser grande apoiador dos movimentos 

feministas, Getúlio Vargas se vê pressionado a atender esta demanda que inclusive foi 

reforçada em um Congresso ocorrido em 1931, organizado pela Federação Brasileira 

pelo Progresso Feminino. Dessa forma, em 1932, Getúlio Vargas promulga o Decreto 

nº 21.076, de 24 de fevereiro de 1932, aprovando além do voto secreto o voto 

feminino.  

OLIVEIRA, Kamila Pagel de. A trajetória da mulher na política brasileira: as conquistas e a persistência nas barreiras. Belo Horizonte: 

Fundação João Pinheiro, 2013. p. 8. Disponível em: <www.eg.fjp.mg.gov.br/index.php/docman/publicacoes-2013/6-a-trajetoria-da-

mulher-na-politica-brasileiraas-conquistas-e-a-persistencia-de-barreiras/file>. Acesso em: 30 out. 2018. 

 

Com base nas informações fornecidas, é correto afirmar que a promulgação do voto feminino, 

a) ordenado pelo presidente Getúlio Vargas, era uma demanda de movimentos sociais que 

contavam com o apoio do Congresso Nacional.  

b) instituído em 1932, era uma das reivindicações dos apoiadores e membros da Aliança Liberal 

no contexto da Revolução de 1930. 

c) estabelecido na década de 1930, foi uma imposição do presidente Getúlio Vargas às mulheres 

do Brasil.  

d) afixado por meio do Decreto n. 21.076/1932, foi uma conquista alcançada por movimentos 

feministas, que tinham essa reivindicação há anos. 

e) promulgado por Vargas, era fruto da pressão internacional decorrente do crescimento do 

movimento sufragista no Ocidente globalizado. 

  

http://www.eg.fjp.mg.gov.br/index.php/docman/publicacoes-2013/6-a-trajetoria-da-mulher-na-politica-brasileiraas-conquistas-e-a-persistencia-de-barreiras/file
http://www.eg.fjp.mg.gov.br/index.php/docman/publicacoes-2013/6-a-trajetoria-da-mulher-na-politica-brasileiraas-conquistas-e-a-persistencia-de-barreiras/file
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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 6 

Justificativas 

a 
O suporte textual não faz referência ao apoio do Congresso Nacional a movimentos 
sociais que lutavam pela instituição do voto feminino. O aluno que seleciona essa 
alternativa não realizou uma interpretação completa do texto base. 

b 

O suporte textual não afirma que o voto feminino era uma reivindicação dos apoiadores 
da Aliança Liberal. O que eles reivindicavam no contexto da Revolução de 1930 era a 
reforma eleitoral. O aluno que seleciona essa alternativa não compreende as pautas do 
movimento feminista. 

c 

O voto feminino não foi uma concessão do presidente Getúlio Vargas ou uma espécie de 
presente dado às mulheres brasileiras, mas foi um direito conquistado pelos movimentos 
feministas da época. O aluno que seleciona essa alternativa não entende a força dos 
movimentos sociais na conquista de direitos. 

d 
Mesmo não sendo um grande apoiador da causa feminista, Getúlio se viu pressionado 
por movimentos feministas atuantes no campo político a aprovar o voto feminino, 
tratando-se, portanto, de uma conquista política desses movimentos sociais.  

e 

Ainda que o movimento sufragista crescesse no mundo, o texto não indica a existência 
de uma pressão internacional sobre o governo varguista que explique os avanços do 
código eleitoral de 1932. O aluno que seleciona essa alternativa não compreende como 
se deram as mudanças do código eleitoral. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

O objetivo da questão é trabalhar a influência da participação popular na promoção de políticas 
públicas de interesse social e na consolidação da figura de Vargas. Caso a turma apresente 
dificuldade na questão, trabalhe com os alunos as principais reivindicações do movimento feminista 
das primeiras décadas do século XX, aponte para o papel desses movimentos e de suas líderes  
no cenário político da época em que se exigia a reforma eleitoral no país. Se possível,  
utilize os panfletos, as pautas das reuniões desses movimentos ou os programas desses  
grupos feministas (Disponíveis em: <http://brasilianafotografica.bn.br/?p=9787>; 
<http://www.pagu.com.br/blog/obras-e-textos/>). Dessa forma, espera-se que os alunos sejam 
capazes de relacionar a conquista do voto feminino como fruto da atuação desses movimentos 
descartando a ideia de que o direito ao voto feminino foi algo concedido, dado como “presente”, 
pelo então presidente Getúlio Vargas.  

 

10. Leia o artigo abaixo: 

Artigo XXI 

1. Todo ser humano tem o direito de fazer parte no governo de seu país diretamente 

ou por intermédio de representantes livremente escolhidos. [...] 

2. A vontade do povo será a base da autoridade do governo; esta vontade será 

expressa em eleições periódicas e legítimas, por sufrágio universal, por voto 

secreto ou processo equivalente que assegure a liberdade de voto. 

DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS.  

Disponível em: <www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Sistema-Global.-Declara%C3%A7%C3%B5es-e-Tratados-Internacionais-de-

Prote%C3%A7%C3%A3o/declaracao-universal-dos-direitos-humanos.html>. Acesso em: 30 out. 2018. 
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Entre os direitos fundamentais de todo ser humano, o trecho apresentado permite entender que 
a Carta dos Direitos Humanos, promulgada pela ONU em 1948,  

a) declara a legitimidade de governos que, estabelecidos pela vontade do povo, restringem o 

direito ao voto a analfabetos. 

b) define que os governos devem regulamentar todos os aspectos da vida pública e privada de 

seus cidadãos.  

c) defende o direito de todo governo eleito pela via democrática de limitar o acesso dos cidadãos 

ao poder político.  

d) faz referência direta à ligação entre a instituição dos direitos humanos e o estabelecimento de 

governos democráticos. 

e) prevê a inviolabilidade da soberania das nações pertencentes à ONU ainda que infrinjam as 

premissas básicas da declaração. 

 

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 7 

Justificativas 

a 
O sufrágio universal amplia o direito de votar e ser votado. No caso dos analfabetos, 
exercer esse direito é opcional e não cabe ao governo restringir ou impedir que cidadãos 
analfabetos votem ou não.  

b 

Governos do tipo totalitários não estão comprometidos em zelar pelos direitos humanos 
e se veem no direito de regulamentar todos os aspectos da vida de um cidadão, inclusive, 
aspectos de sua vida privada. A Carta dos Direitos Humanos faz oposição a esse tipo de 
governo.  

c 
Conforme mencionado no suporte textual, todo ser humano tem direito de fazer parte 
de seu governo, e a democracia permite a participação, e não a limita.  

d 

A ligação entre os direitos humanos e a democracia (expressa por meio da vontade do 
povo em eleições regulares e legítimas) está expressa no artigo 21º da Declaração dos 
Direitos Humanas, sendo, portanto, a forma de governo mais apropriada para a 
efetivação e garantia dos direitos fundamentais.  

e 
O trecho da Declaração contextualizado pela questão não versa sobre a soberania dos 
Estados, signatários ou não da ONU, associando essa discussão à infração dos direitos 
previstos na carta. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

O objetivo da questão é contextualizar a carta de Direitos Humanos e compreender sua 
aplicabilidade no que concerne à preservação de governos democráticos. Caso a turma 
apresente dificuldade na questão, trabalhe com os alunos os direitos fundamentais expostos 
na Constituição Brasileira de 1988 e o conceito de governos totalitários. Incentive uma 
discussão acerca da incompatibilidade dos direitos humanos com governos não democráticos. 
Dessa forma, espera-se que os alunos, ao terem contato com a Carta dos Direitos Humanos e 
suas proposições, sejam capazes de identificar agentes responsáveis pela sua violação.  

 


