
 

ROTEIRO DE ESTUDOS E EXERCÍCIOS PARA RECUPERAÇÃO EM HISTÓRIA – SIMONE 

 

Conteúdo: 

 Módulos 7 e 8 – Caderno 2 – Anglo  

 Módulos de 9 a 11 – Caderno 3 – Anglo.  

 Atividades do livro e caderno. 

 

 

 

Leia o texto abaixo e responda as questões 1 e 2:  

 

“Dentre os primeiros trabalhadores das indústrias brasileiras, entre o final do século XIX e o 

início do século XX, podemos citar:  

- os que se deslocavam de seu estado de origem, em direção a regiões urbanas onde 

havia possibilidade de trabalho nas indústrias;  

- os que se deslocavam de seu país de origem para o Brasil, buscando as regiões onde 

havia indústrias.” 

 

Questão 1 – Apresente uma importante expectativa das pessoas que saíam de seu lugar de 

origem e mudavam-se para as regiões industrializadas. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Questão 2 – Que tipo de dificuldades os imigrantes enfrentavam em seus países, antes de 

mudarem-se para o Brasil? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

 

 

 

 

 

 

 



Observe a tela “Operários”, de Tarsila do Amaral e responda as questões 3 e 4. 

 

 
 

Questão 3 – Na década de 1930, quando a tela foi pintada, o que estava acontecendo com as 

indústrias e operários do Brasil? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Questão 4 – Identifique a semelhança e as diferenças entre os operários representados na 

pintura: 

______________________________________________________________________________

________________________________________________________________ _____________ 

_____________________________________________________________________________  

 

Questão 5 – Como eram as condições de trabalho dos operários das primeiras fábricas do 

Brasil? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

 

Questão 6 – Os primeiros sindicatos dos trabalhadores, surgiram com o “Primeiro Congresso 

Operário Brasileiro”. O termo sindicato passou a ser utilizado para denominar 

a) o grupo de trabalhadores que faziam greve. 

b) as pessoas que faziam parte da sociedade do socorro mútuo. 

c) o grupo de patrões que defendiam o direito de seus operários 

d) o grupo de trabalhadores que defende os interesses de um grupo de profissionais. 

 

 

 



Questão 7 – Os primeiros sindicatos dos trabalhadores, surgiram com o “Primeiro Congresso 

Operário Brasileiro”. O termo sindicato passou a ser utilizado para denominar 

a) o grupo de trabalhadores que faziam greve. 

b) as pessoas que faziam parte da sociedade do socorro mútuo. 

c) o grupo de patrões que defendiam o direito de seus operários 

d) o grupo de trabalhadores que defende os interesses de um grupo de profissionais. 

 

Questão 8 – O artigo 60 do ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente) diz que: “É proibido 

qualquer trabalho a menores de quatorze anos de idade, salvo na condição de 

______________________”. Assinale a alternativa que completa corretamente o artigo 60.  

a) assalariado  

b) apoio financeiro à família  

c) aprendiz  

d) solidariedade 

 

Questão 9 – Leia a afirmação abaixo e marque o período correspondente: 

“As crianças continuaram como mão de obra nas lavouras e passaram a ser empregadas 

também nas fábricas e em outros serviços urbanos: ajudantes de sapateiro, vendedores 

ambulantes, entregadores, etc.” 

a) No tempo em que o Brasil era colônia de Portugal. 

b) Em julho de 1990 é aprovado o Estatuto da Criança e do Adolescente. 

c) Quando a indústria chegou ao Brasil. 

d) Quando a República foi proclamada. 

 

Questão 10 – Quais eram as principais reivindicações dos trabalhadores das primeiras indústrias 

brasileiras? 

a) Salários melhores, uma menor jornada de trabalho e condições seguras de trabalho. 

b) Salários melhores, direito dos filhos menores trabalharem e férias. 

c) Horários fixos, contrato de trabalho e um repouso bimestral. 

d) Segurança de trabalho para as mulheres (os homens já tinham), permissão para trabalho 

noturno e salário fixo. 

 

 

 


