
 

 

 

 

1- Cite os países que compunham os blocos beligerantes da Segunda Guerra Mundial. 

 

Eixo_____________________________________________________________________ 

Aliados__________________________________________________________________ 

2- Assinale a opção que não faz relação às mudanças introduzidas pela Constituição de 1934.   
 
a) Voto secreto e voto feminino 
b) Justiça eleitoral 
c) Ensino primário gratuito e de freqüência não-obrigatória  
d) Nacionalização progressiva de minas, jazidas e quedas-d’água, julgadas essenciais ao país 
e) Direitos trabalhistas  
 

3- “Durante o seu governo, Getúlio praticou o ______________, ou seja, buscou estabelecer 
uma relação direta e emocional com os trabalhadores.”    
 
a) Patriotismo 
b) comunismo 

c) sedentarismo 
d) socialismo 
e) populismo 
 

4- Uma vez promulgada a Constituição, o congresso elegeu para a Presidência da República o 

próprio Getúlio Vargas. Esse período foi marcado pelo surgimento de duas correntes político-

ideológicas antagônicas: a Ação Integralista Brasileira (AIB) e a Aliança Nacional Libertadora 

(ANL). 
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EXERCÍCIO COMPLENTAR II 
DISCIPLINA: HISTÓRIA  
PROFESSOR(A): _____________________________________________ 
ALUNO(A): __________________________________________________  

 

DATA: ____/____/______ 

      TURMA: 3091M  

        SÉRIE: 9º ANO 

Data para entrega: ____/____/_______ 

 



 

Leia todas as questões abaixo e em cada uma indique com “1” as que se referem a  AIB e “2”  
as que se referem a INL: 
 

a) (     ) de inspiração fascista; 

b) (   ) seus membros eram nacionalistas e achavam que a democracia era um regime incapaz 

de tirar o Brasil da crise; 

c) (      )  de tendência nacionalista, propunha a estatização de empresas estrangeiras; 

d) (      ) defendia a reforma agrária e um governo popular para o Brasil; 

e) (      ) seus membros eram, sobretudo, contrários ao comunismo; 

  

5- “No discurso de posse, Getúlio disse que seu governo era _____________. Mas, assim que 
assumiu, nomeou interventores para governar os estados, indício de que ele pretendia se 
manter no poder.”  

 A opção correta é...   
 
a) Governo Provisório 
b) Governo Secreto 
c) Governo Definitivo 
d) Governo Armado 
e) Governo Democrático 
 

6- Explique a Guerra Fria. 

 

 O que foi? 

 Sistemas socioeconômicos rivais. 
 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

________________________________________________ 

 



7- Depois de um ano e oito meses de trabalho, os constituintes aprovaram a Constituição de 

1988. Apresente duas das suas principais características.  

 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

8- De acordo com a Constituição de 16 de julho de 1934, o que ficou estabelecido em 

relação aos direitos trabalhistas? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

9- (Fac. Med. Ribeirão Preto-SP) A Segunda Grande Guerra (1939-1945), a partir de 7 de 
dezembro de 1941, adquire um caráter mundial quando os: 

a) russos tomam a iniciativa de anexar o território dos Estados bálticos. 

b) alemães invadem a região mediterrânica da Ásia. 

c) japoneses atacam a base americana de Pearl Habor. 

d) franceses, por determinação de Petain, ocupam o sudeste da Ásia. 

e) chineses cedem a maior parte do seu território às tropas do Eixo. 
 

10- A II Guerra Mundial foi o maior conflito armado da história da humanidade, caracterizada 
pelo desenvolvimento da indústria bélica, ao ponto de se produzir a bomba atômica e toda 
a mortandade decorrente. Sobre o conflito, é incorreto afirmar que: 

a) Os Estados Unidos entraram na guerra após o ataque japonês a Pearl Habor. 

b) O Eixo era formado pela Alemanha, Itália e Japão. 

c) A guerra iniciou-se após a invasão da Alemanha no território soviético. 

d) O evento final da II Guerra Mundial foram as bombas atômicas de Hiroshima e 
Nagasaki. 

e) Em 1940, os alemães conseguiram ocupar Paris. 
 

Com organização e dedicação chegará ao sucesso! Beijos. Profª.: Bárbara Nóvoa. 

 
 


