ROTEIRO DE ORIENTAÇÃO DE ESTUDOS DE RECUPERAÇÃO
Ensino Médio
Professora: Eliane

Disciplina: História do Brasil

Série: 3ª

Nome: _____________________________________Série: 3ª ___ Nº.: ______

Caro(a) aluno(a),
O roteiro abaixo compreende parte da matéria desenvolvida no decorrer
do segundo semestre do nosso curso. Nas questões, os aspectos analíticos que
envolvem os conteúdos estão privilegiados. Preste atenção a isso ao responder.
Esse roteiro deverá ser entregue no dia e hora da prova.
Qualquer dúvida, estou à disposição.
Abraço,
Eliane Yambanis
1- Leia o “Manifesto dos Mineiros”, documento comentado em sala de
aula. A seguir, você encontra o link que dá acesso ao referido
documento:
http://www.dhnet.org.br/direitos/anthistbr/estadonovo/mineiros_1943.htm

Em função da sua leitura, responda:
a)

Em qual contexto político o documento foi elaborado?

b)

Quem assina o documento e qual o significado da sua

publicação na época?
c)

Selecione um trecho do mesmo que mostre a dualidade

política que caracteriza o documento e o transcreva. Em seguida,
analise esse aspecto.
2- Na sua carta-testamento, Getúlio Vargas denuncia o complô de forças
internacionais

com

forças

nacionais.

Retome

o

documento

citado

(http://www0.rio.rj.gov.br/memorialgetuliovargas/conteudo/expo8.
html ) e explicite que interesses são esses a que GV se refere na carta.
3- Explique de que forma o contexto da guerra-fria repercute no
Brasil no período de 1946 até 1954.
4- Analise de que forma o projeto político de JK significou o
alinhamento do Brasil aos interesses norte-americanos.
5- Explique os interesses das empresas multinacionais ao se instalarem
no Brasil na década de 50. Aponte também as dificuldades que
encontraram na inserção no mercado produtivo brasileiro.
6- Em que sentido a construção de Brasília pode ser considerada um
ícone da política a partir dos anos 50/60?
7- A renúncia de Jânio Quadros abre um precedente político que culmina
com o favorecimento do golpe militar em 64. Explique essa circunstância
para justificar o início da ditadura.
8- Explique o que estava em jogo quando o Golpe de 64 se instala como
o ”golpe da ordem, pela democracia”.
Ao final desse processo de recuperação, você:
- compreende o significado político do Manifesto dos Mineiros?
- analisa o significado político da carta testamento de Getúlio Vargas?
- relaciona os efeitos da Guerra Fria na política brasileira?
- analisa o projeto político econômico do governo de JK?
- compreende o papel político da criação de Brasília?
- relaciona as medidas políticas de Jânio Quadros à ocorrência do Golpe Militar
de 64?
- compreende o conceito de golpe ao analisar a ocorrência de 64?
- identifica as forças políticas e sociais em jogo em 64?

