
ROTEIRO DE ESTUDOS PARA RECUPERAÇÃO 2º TRIMESTRE 
 

1)“A Revolução de 1930 pôs fim à hegemonia do café, desenlace inscrito na própria forma de 

inserção do Brasil no sistema capitalista internacional”. (Fausto, Bóris. A revolução de 30: 

Historiografia e História. SP, Brasiliense, 1972, p.112). 

 

Vários fatores sociais determinaram este processo revolucionário. Cite dois deles.  

 

2) Explique uma característica do Estado Novo.  

 

3)A Revolução de 1930 conduziu à adoção de diversas medidas em favor dos operários do Brasil. 

Quais foram essas medidas?  

 

4)Estabeleça a relação entre a ação do Estado Novo (1937-1945) e o desenvolvimento da indústria 

pesada no Brasil.  

 

5)Identifique o papel da propaganda no governo de Getúlio Vargas.  

 

6)Indique duas características econômicas do período do Estado Novo.  

 

7) Em janeiro de 1932, o aniversário de São Paulo foi comemorado com enorme comício na Praça da 

Sé. A multidão empunhava bandeiras do Estado, além de cartazes com palavras de ordem como 

“Tudo pelo Brasil! Tudo por São Paulo!”, “Abaixo a ditadura!”, ou ainda “Constituição é Ordem e 

Justiça!”. 

 

a) Aponte dois aspectos que contribuíram para a tensão entre o governo Vargas e o Estado de São 

Paulo, em 1932.  

 

b) Explique por que a Constituinte era uma reivindicação dos paulistas.  

 

8) Explique o papel desempenhado pelo DIP durante o Estado Novo. ( 

 

9) O período do Estado Novo varguista (1937-1945) caracterizou-se, na política e na  

economia, respectivamente, como:  

a) Uma ditadura de inspiração fascista e um grande intervencionismo estatal.  

b) Uma democracia representativa e um forte liberalismo econômico.  

c) Uma oligarquia descentralizadora e uma fraca intervenção estatal .  

d) Uma ditadura de inspiração fascista e um forte liberalismo econômico. 

 

10) Em 1933, o movimento nazista assume o poder na Alemanha, transformando Hitler no chefe da 

nação e fundador do III Reich. O Estado alemão deixa de ser nazista somente ao fim da Segunda 

Guerra Mundial.  Quais os princípios nazistas que levaram à união do povo alemão num único Reich?     

 

11)No processo histórico da Segunda Guerra Mundial o dia 6 de junho de 1944 é conhecido como o 

Dia D. Por que o Dia D foi tão importante?  

 

12) Até 1945, o corpo do Imperador japonês era tido como sagrado e não podia ser tocado.  Quando 

terminou a II Guerra, o presidente dos Estados Unidos quebrou a autoridade simbólica do Imperador, 

no Japão, ao exigir dele um aperto de mão em público A partir do acontecimento relatado 

anteriormente, explique a situação político-econômica dos Estados Unidos e do Japão ao final da II 

Guerra Mundial. 


