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Orientações:
- Faça a atividade de forma organizada, argumente de forma consistente e coerente. Cuide de sua letra.
- Atividade rasurada e amassada não será considerada.
- Atividades são referentes ao capítulo 13 do livro didático.

LISTA SEMANAL

01. "Quando, na madrugada de 15 de novembro de 1889, uma revolta militar depôs D. Pedro II, ninguém veio em socorro
do velho e doente imperador. A espada do Marechal Deodoro da Fonseca abria as portas da república para que por ela
passassem os republicanos carregando um novo rei: o café de São Paulo.”
(adaptado de I. R. Mattos, História do Brasil Império)

A) Explique o isolamento político de D. Pedro II.

B) Por que o texto afirma que, na República recém-proclamada, o café se tornava um novo rei?

02. Sobre a Proclamação da República, responda:
A) Quais grupos sociais se articularam para proclamar a República?

B) A Proclamação da República mudou a realidade para a maioria dos brasileiros? Justifique sua resposta.

03. Sobre a reforma financeira durante Governo Provisório de Deodoro da Fonseca, responda:
A) Cite os objetivos.

B) Cite as ações realizadas pelo ministro Rui Barbosa para atingir os objetivos.

C) Por que os objetivos não foram concretizados?

D) Como foi denominada a crise naquele período? Explique a denominação dada.

E) Cite as principais consequências econômicas.

04. Apresente as principais mudanças estabelecidas pela Constituição de 1891.

05. Explique as razões da Primeira Revolta da Armada.

06. O governo de Floriano Peixoto foi inconstitucional. Anuncie as ações de Floriano para ganhar popularidade e apoio
da elite política, que contribuíram para sua permanência na Presidência.

07. Sobre Segunda Revolta da Armada, elabore um texto explicitando suas razões e desfecho.

08. Como foi denominado o período correspondente aos governos de Marechal Deodoro da Fonseca e Marechal Floriano
Peixoto? Por quê?

Bons estudos!

