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Olá, estudante! 
Neste tempo de distanciamento social, pensamos em como colaborar da melhor 
maneira possível com o seu estudo. 
Este roteiro tem por objetivo dar continuidade à construção de novos 
conhecimentos; à compreensão dos fatos; à reflexão, e dessa maneira, auxiliar 
no processo de aprendizagem. 
Leia com atenção o roteiro de estudos, que contém os objetivos específicos de 
cada unidade. Todo o conteúdo consta no caderno do aluno e também no site 
da escola: www.ceejamar.com.br. Em seguida, realize as atividades propostas. 
Bom estudo e até breve! 
 
 

ROTEIRO DE ESTUDOS 
 
 
VOLUME 4 
 
 
UNIDADE 1: Da colônia à independência 
 
 
OBJETIVOS: 
 
Estabelecer a diferença entre colônia de exploração e colônia de povoamento.  
Identificar os ciclos econômicos do Brasil Colônia: pau-brasil, açúcar e ouro.  
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ATIVIDADE 1 
Leitura da Introdução. Pág.9 
Leitura o texto “Colônias de exploração e colônias e povoamento”. Pág.19-22 
Assista o vídeo Engenhos da colonização (pág.16). Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=LiNaqCTSiwk> Acesso em: 30 abr.2020. 

 
Relacione as colunas: 

 

 

 

A.Colônias de povoamento 

 

B.Colônias de exploração 

( )Imigração de famílias que cultivavam 

pequena propriedades de produção 

diversificada. 

( )Tipo de colonização que predominou 

nas colônias portuguesas e espanholas. 

( )Organizadas para atender o principal 

objetivo das metrópoles: obter lucros. 

( )Tipo de colonização que predominou 

na região norte dos EUA. 

 

 

 

ATIVIDADE 2 

Leitura do texto “Os ciclos econômicos do Brasil colonial”. Pág.25-28 

Relacione os ciclos econômicos e suas características ocorridas no território 

português na América, entre os séculos XVI e XIX. 

 

 

A.Primeiro ciclo 

 

B.Segundo ciclo 

 

C.Terceiro ciclo 

(   )Foi o açúcar que foi o principal 

produto colonial desde o início da 

colonização até a descoberta do ouro. 

(   )Foi a mineração, que iniciou-se com 

a descoberta de ouro e pedras preciosas 

no final do século XVII. 

(   )Foi o pau brasil que foi comercializado 

até seu quase esgotamento. Esse 

comércio era feito com os indígenas por 

meio de escambo (troca).  
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Olá, estudante! 
Neste tempo de distanciamento social, pensamos em como colaborar da melhor 
maneira possível com o seu estudo. 
Este roteiro tem por objetivo dar continuidade à construção de novos 
conhecimentos; à compreensão dos fatos; à reflexão, e dessa maneira, auxiliar 
no processo de aprendizagem. 
Leia com atenção o roteiro de estudos, que contém os objetivos específicos de 
cada unidade. Todo o conteúdo consta no caderno do estudante e também no 
site da escola: www.ceejamar.com.br. Em seguida, realize as atividades 
propostas. 
Bom estudo e até breve! 
 
 
 

ROTEIRO DE ESTUDOS 
 
VOLUME 4 
 
UNIDADE 2: Do Império à República 
 
 
OBJETIVOS 
 
 
Reconhecer os movimentos de caráter republicano: Inconfidência Mineira e a 
Confederação do Equador.  
 
Identificar nas revoltas do Período Regencial: características, objetivos, camadas 
sociais de seus integrantes e o fim do movimento.  
 
Entender a guerra de Canudos.  
 

 
 



 
ATIVIDADE 1 
 
Leitura da Introdução. Pág.40 
Leitura o texto “Um balanço a independência o Brasil”. Pág.41-43 
Assista o vídeo Desafios da Independência (pág.42). Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=W8Zm7EP9yRY>Acesso em: 30 abr.2020. 

 
Elabore um panorama das seguintes revoltas ocorridas no Brasil, no século XIX, 
contendo os seguintes itens: 
 
Confederação do Equador 
Revolução Farroupilha 
Revolta dos Cabanos 
 
Nome da revolta: 
Local (Estado): 
Época (ano): 
Causas (motivo da revolta): 
 

 
ATIVIDADE 2 
Leitura do texto “A Primeira República” Pág.61-62 
 
Elabore um panorama da Guerra de Canudos ocorrida no Brasil, contendo os 
seguintes itens: 
 
Nome da guerra: 
Local (Estado): 
Época (século): 
Liderança (nome): 
Causas (motivo da guerra): 
Consequências (como terminou): 

 
 
 



 

 

C.E.E.J.A.“MARIA APARECIDA PASQUALETO 

FIGUEIREDO”. 

ROTEIRO DE ESTUDOS  

HISTÓRIA   

ENSINO FUNDAMENTAL 

UNIDADE 3 VOL.4 

2020 

  
 
 
 
 
Olá, estudante! 
Neste tempo de distanciamento social, pensamos em como colaborar da melhor 
maneira possível com o seu estudo. 
Este roteiro tem por objetivo dar continuidade à construção de novos 
conhecimentos; à compreensão dos fatos; à reflexão, e dessa maneira, auxiliar 
no processo de aprendizagem. 
Leia com atenção o roteiro de estudos, que contém os objetivos específicos de 
cada unidade. Todo o conteúdo consta no caderno do estudante e também no 
site da escola: www.ceejamar.com.br. Em seguida, realize as atividades 
propostas. 
Bom estudo e até breve! 
 
 

ROTEIRO DE ESTUDOS 
 
 
VOLUME 4 
 
 
UNIDADE 3: Da Primeira República a Getúlio Vargas 
 
OBJETIVOS 
Compreender as transformações ocorridas entre a Proclamação da República e a 
República Velha no aspecto econômico, social e político. 

 
ATIVIDADE  
Leitura da Introdução. Pág.67 
Leitura do texto “Desenvolvimento do capitalismo brasileiro”. Pág. 69-70 
Leitura do texto “Contradições do capitalismo brasileiro”. Pág. 71-73 
Leitura do texto “A República das Oligarquias” Pág.75-78 
 
Observe as imagens e elabore um breve comentário sobre as situações 
apresentadas: 



 
Imagem 1 

 
Disponível em:<http://ronaldmansur.blogspot.com/2014/06/centro-de-cafe-alcides-

carvalho.html>Acesso em: 30 abr.2020. 

 

Imagem 2 

 
Detalhe do painel de Clóvis Graciano, História do desenvolvimento paulista,1969. 
Disponível em: <https://www.saopauloantiga.com.br/paineis-de-clovis-graciano/>Acesso em: 

30 abr.2020. 

 

Imagem 3 

 
Tarsila do Amaral. Segunda classe, 1933. 
Disponível em: <http://enciclopedia.itaucultural.org.br/obra2484/2a-classe>Acesso em : 30 

abr.2020. 

 

Imagem 4 

 
“Voto de cabresto”. Ilustração na revista  Careta. 1927. 
Disponível em: https://guiadoestudante.abril.com.br/blog/atualidades-vestibular/voto-de-

cabresto-entenda-seu-funcionamento-e-como-identifica-lo-hoje/ Acesso em: 30 abr.2020. 
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Olá, estudante! 
Neste tempo de distanciamento social, pensamos em como colaborar da melhor 
maneira possível com o seu estudo. 
Este roteiro tem por objetivo dar continuidade à construção de novos 
conhecimentos; à compreensão dos fatos; à reflexão, e dessa maneira, auxiliar 
no processo de aprendizagem. 
Leia com atenção o roteiro de estudos, que contém os objetivos específicos de 
cada unidade. Todo o conteúdo consta no caderno do estudante e também no 
site da escola: www.ceejamar.com.br. Em seguida, realize as atividades 
propostas. 
Bom estudo e até breve! 
 

ROTEIRO DE ESTUDOS 
 
VOLUME 4 
 
UNIDADE 4: De Juscelino Kubitschek (JK) à Ditadura 
 
OBJETIVOS 
 
Identificar no governo de Jânio Quadros as promessas, realizações e as razões da 
sua renúncia. 

 
Diferenciar a forma de governo parlamentarista do presidencialismo e identificar as 
reformas de Jânio e Jango. 
 
Identificar os chefes de Estado durante a Ditadura Militar e suas características 
principais. 
 

ATIVIDADE 1 
Assista o vídeo Industrialização (pág.105). 
Disponível em:< https://www.youtube.com/watch?v=Xspwi0V8cY0> Acesso em: 30 

abr.2020. 
Comente: Você concorda com a afirmação de que o Brasil é um país que tem muitos 
desafios pela frente? Justifique.  



 

ATIVIDADE 2 
Leitura do texto “O governo e JK (1956-1961) ”. Pág.103-105 
Leitura do texto “O governo de Jânio Quadros (1961) ”. Pág. 106-107 
Leitura do texto “O governo de Jango (1961-1964). Pág.107-109 
 

Relacione os fatos ocorridos durante o Período Democrático Brasileiro (1946/1964) e 

seus respectivos presidentes: 

 

 

A.Juscelino Kubitschek 

 

B.Jânio Quadros 

 

C.João Goulart 

( )”Reformas de base” (agrária, 

bancária,fiscal,urbana,educacional). 

 

(   )Na campanha eleitoral adotou uma 

vassoura e governou por sete meses. 

 

(   )Adotou o Plano de metas (“50 anos 

em 5”). 

 

(   )Construção de Brasília. 

 

(   )Político personalista e carismático. 

 

 
ATIVIDADE 3 

Leitura do texto “As características da ditadura” Pág. 114-115 
 
Relacione os fatos ocorridos durante a Ditadura Militar Brasileira e seus respectivos 

presidentes: 

 

 

 

 

A.Castelo Branco (1964/1967) e Costa 

e Silva (1967/1969) 

 

B.Médici (1969/1974) 

 

C.Geisel (1974/1979) 

 

D.Figueiredo (1979/1985) 

( )Declarada a anistia geral e 

campanha das Diretas Já. 

 

(   )O processo de redemocratização 

política foi qualificado pelo regime 

como uma abertura “lenta, gradual e 

segura”. 

 

(    )O auge da repressão se deu a partir 

do final de 1968,quando o Ato 

Institucional n°5 (AI-5) suspendeu 

todos os direitos previstos na 

Constituição. 

 

( )As liberdades políticas foram 

restringidas e foi imposto um conjunto 

de decretos que criava normas e 

determinava as decisões políticas dos 

militares.  

 


