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HISTÓRIA DO BRASIL
BRASIL REPÚBLICA

■ Em 15 de novembro de 1889 foi instituída a 

República no Brasil.

■ Crise no Império:

– desgaste ocasionado com a abolição da 

escravidão;

– desavenças com a Igreja.

– Guerra do Paraguai e o fortalecimento do 

exército





Características da Primeira República

■ O período que vai de 1889, data da Proclamação da República, até 

1930, quando Getúlio Vargas assumiu o poder, é conhecido como 

Primeira República;

■ Alternância de poder entre os estados de São Paulo e Minas Gerais 

(política do café-com-leite), e pelo poder local exercido pelos Coronéis;

■ Com a saída dos militares do governo em 1894, teve início o período 

chamado República das Oligarquias. Os grupos dominantes, em geral 

ligados ao café e ao gado, impunham sua vontade sobre o governo. 

Este, por sua vez, com a chamada “Política dos governadores”, com 

troca de apoios entre governos federal e  local, mantinham no poder 

os representantes dos grandes fazendeiros.

(A palavra Oligarquia vem do grego oligarkhía, que significa “governo de 

poucos”)



Coronelismo

Com a criação da Guarda Nacional e suas exigências para 

participação, surgiram os coronéis, que eram grandes proprietários 

rurais que compravam suas patentes militares do Estado.

■ Os coronéis eram autoridades quase inquestionáveis nas áreas 

rurais.

■ Voto de Cabresto.

■ Os capangas dos coronéis eram conhecidos como Jagunços.



Revoltas, guerras e revoluções

■ A Revolução Federalista: 1893. Rio Grande do Sul e Santa 

Catarina. A Revolução Federalista teve um saldo de mais de 

10.000 mortos, a maior parte deles de prisioneiros 

capturados em conflitos e mortos posteriormente, o que 

garantiu o apelido de “revolução da degola”. 

■ Revolta da Armada: 1983, revolta da Marinha no Rio de 

Janeiro contra o governo autoritário de Floriano Peixoto. 

■ A guerra do Acre: 1902, conflito entre Brasil e Bolívia pela 

disputa do solo acreano, cuja economia estava em alta com 

os seringueiros e a borracha.



■ A Revolta da Vacina: 1904, ocorrida no 

Rio de Janeiro deve ser procurada na 

questão social gerada pelas 

desigualdades sociais e agravada pela 

reurbanização do então Distrito Federal. 

■ Revolta da Chibata: 1910, ocorreu no Rio 

de Janeiro. Entre outros, foi motivada 

pelos castigos físicos que os marinheiros 

brasileiros recebiam. As faltas graves 

eram punidas com 25 chibatadas 

(chicotadas). Esta situação gerou uma 

intensa revolta entre os marinheiros.



Movimentos Messiânicos
■ Guerra de Canudos: 1986. Ocorreu na Bahia.

– Antonio Conselheiro.

■ Guerra do Constestado: 1912. Disputa de terras entre Paraná e Santa 

Catarina

– Monge José Maria.



O cangaço: início séc. XX



Industrialização e Greves

A Semana de Arte Moderna de 1922

A crise nos anos 20 e a Revolução de 1930

Em 1930, é iniciada uma revolução, 
comandada por Getúlio Vargas e com 
forças ainda do Tenentismo.
Em 3 de novembro de 1930 chegava ao fim 
a Primeira República.



A era Vargas
Dentro das divisões históricas do período republicano, a “Era Vargas” é dividida em três 

intervalos distintos:

1 - um período provisório, quando assume o governo após o movimento de 1930;

2 - um período constitucional, quando eleito após a promulgação da Constituição de 

1934;

3 - um autoritário, com o golpe de 1937, que deu início ao período conhecido como 

Estado Novo. 



Getúlio e seu Populismo – o Pai dos pobres
Como forma de garantir o apoio popular, Getúlio Vargas 

consolidou um conjunto de leis que garantiam direitos aos 

trabalhadores

A ditadura Vargas: O golpe de 1937 e o 
Estado Novo

■ Plano Cohen: Segundo as informações oficiais, forças de 

segurança do governo tinham descoberto um plano de 

tomada do poder pelos comunistas. Muito bem elaborado, 

esse plano colocava em risco as instituições democráticas 

do país.



Segunda Guerra Mundial

Mas, com a entrada dos Estados Unidos na guerra em 1941 e o 

torpedeamento de vários navios mercantes brasileiros, o país 

entra em guerra ao lado dos aliados em agosto de 1942.

Em 1944 foram mandados 25 mil soldados da Força 

Expedicionária Brasileira (FEB) para a Itália, marcando a 

participação do do Brasil na Segunda Guerra Mundial.



Apesar do fim do Estado Novo, muitas 

pessoas queriam que a redemocratização 

ocorresse com a continuação de Getúlio no 

poder. Daí vem o movimento conhecido 

como “Queremismo”, que vem do slogan 

“Queremos Getúlio”.



Eleições de 1950

O PTB (Partido Trabalhista Brasileiro) chegava à frente 

lançando o nome de Getúlio Vargas, que venceu com 48% dos 

votos válidos. 

Em 1953 é assinada a Lei 2.004, criando a Petrobras



Crise: o aumento de 100% no salário-mínimo, através do então 

Ministro do Trabalho João Goulart. 

Carlos Lacerda sofre um atentado. As investigações 

demonstraram o envolvimento de Gregório Fortunato, chefe da 

guarda pessoal de Getúlio. 

A pressão da oposição tornou-se mais intensa no Congresso e nos 

meios militares, exigia-se a renúncia de Vargas.

Cria-se um clima de tensão que culmina com o tiro que Vargas dá 

no coração na madrugada de 24 de agosto de 1954. Antes de 

suicidar-se escreveu uma Carta Testamento, na realidade seu 

testamento político. 



“Serenamente dou o primeiro passo no caminho da 

Eternidade e saio da vida para entrar na História”



Em meio a um caos instaurado, com 

trocas de presidentes em pouco tempo, 

o catarinense Nereu Ramos, que 

assumiu a Presidência da República,  

transmitiu o governo ao presidente 

constitucionalmente eleito: Juscelino 

Kubitscheck. 



O governo de Juscelino Kubitschek

■ "Cinquenta anos de progresso em cinco anos de 

governo“

■ Construção de Brasília

■ Estabilidade política



Varre, varre, varre, varre vassourinha!

Varre, varre a bandalheira!

Que o povo já 'tá cansado

De sofrer dessa maneira

Jânio Quadros é a esperança desse povo abandonado!

Jânio Quadros é a certeza de um Brasil, moralizado!

Alerta, meu irmão!

Vassoura, conterrâneo!

Vamos vencer com Jânio! 

Jânio Quadros



Governo Jango e a Ditadura Militar

Em 13 de março, ocorreu o comício da estação da Estrada 

de Ferro Central do Brasil, no Rio de Janeiro, que reuniu 

300 mil trabalhadores em apoio a Jango.

Uma semana depois, as elites rurais, a burguesia industrial 

e setores conservadores da Igreja realizaram a “Marcha da 

Família com Deus e pela Liberdade”, considerada o ápice 

do movimento de oposição ao governo.



As Forças Armadas também foram influenciadas pela polarização 

ideológica vivenciada pela sociedade brasileira naquela conjuntura 

política, ocasionando rompimento da hierarquia devido à sublevação 

de setores subalternos. Com isso, ocorre o afastamento dos militares 

legalistas que deixaram de apoiar o governo de Jango, facilitando o 

movimento que levou ao Golpe Militar de 1964.



O Regime Militar – os Atos Institucionais (Ao 
todo foram 17, mas foram 5 principais)

AI-1: Ampliação dos poderes do presidente, eleição indireta e a cassação 

de parlamentares de esquerda. O início da instalação da Ditadura

AI-2: Instituiu bipartidarismo. Só podiam existir dois partidos: a ARENA e o 

MDB. 

AI-3: Estabelecia eleições indiretas para governadores de estado. Votavam 

os deputados estaduais por voto aberto e declarado.

AI-4: Convocação urgente da assembleia para a aprovação da constituição 

de 1967

AI-5: Concede poder excepcional ao presidente que pode cassar mandatos, 

cargos, fechar o congresso e estabelece o estado de sítio.

O AI-5 eliminou as garantias individuais.



O início da Redemocratização do País: 
as Diretas Já



A CONSTITUIÇÃO DE 1988 – A 
CONSTITUIÇÃO CIDADÃ

■ O voto secreto e direto para presidente foi 

restaurado

■ proibida a censura

■ garantida a liberdade de expressão e igualdade de 

gênero

■ o racismo tornou-se crime

■ estado estabeleceu constitucionalmente garantias 

sociais de acesso a saúde, educação, moradia e 

aposentadoria.



O Governo Sarney 

Tancredo Neves assumiria como presidente mas 

morreu, então seu vice, José  Sarney  foi  o  

primeiro  presidente  após  o  fim  da ditadura 

militar.



O Governo Collor



■O cruzado novo é substituído pelo 

"cruzeiro", bloqueia-se por 18 meses 

os saldos das contas correntes e 

cadernetas de poupança.

■ Impeachment: PC Farias, corrupção, 

caras Pintadas



O Governo Itamar Franco (1992-1994)

O Plano Real: O sucesso do Plano Real 

garantiu a Fernando Henrique a vitória nas 

eleições de 1994 logo no primeiro turno, 

contra o candidato Luiz Inácio Lula da Silva



Os Governos Fernando Henrique (1994-
2002)
■ Brasil começava a dar início ao MERCOSUL.

■ Privatizações



Os governos Lula (2002 – 2006) e 
(2006-2010)

■ Lula eleito com 61% dos 

votos válidos.

■ Em 2005 foi saldada a 

dívida com o FMI.

■ Bolsa-Família

■ PAC

■ Mensalão e corrupção



Governo Dilma Rousseff: Primeira Mulher 
Presidente

■ Dilma foi eleita em 2010 e reeleita em 2014

■ Enfrentou grande crise econômica, reflexo da 
crise mundial de 2008, I

■ nvestigações de corrupção do seu governo, 
principalmente pela operação da Polícia Federal 
“Lava Jato”

■ Em 2013 ocorreram grandes manifestações 
populares, e tudo se encaminhou, com a crise 
financeira e política, para o desfecho em 2016, 
já no seu segundo mandato, do processo de 
Impeachment.



Governo Temer (2016-2018)

No governo de Michel Temer, vice presidente que assumiu 

após o Impeachment de Dilma Roussef, ocorreram 

aprovações de grande reformas impopulares:

■ Reforma trabalhista.

■ Reforma do Ensino Médio.

■ Aprovação do congelamento para os gasto públicos em 

Educação, Segurança e Saúde por 20 anos



O governo Bolsonaro 

eleito presidente com 55,13% dos votos 
válidos. Seu adversário, o petista 
Fernando Haddad, que substituiu o ex-
presidente Lula ao longo da campanha, 
recebeu 44,87%.

Hoje o Brasil encontra-se dividido em 
uma bipolaridade entre esquerda e 
direita, mas muito mais fundamentada 
entre conceitos e definições superficiais 
e sem autenticidade encontrados nas 
redes sociais da internet, e que 
provocam uma “cortina de fumaça” que 
tira o foco de toda a crise política, social 
e econômica pela qual vivemos.



Aspectos geográficos do Brasil

■ Vegetação 



■ clima



■ Bacias hidrográficas



■ regiões



Aspectos Históricos de Santa Catarina

O estado de Santa Catarina é historicamente ocupado por três 

etnias indígenas: Kaingang, Xokleng e Guarani



Os primeiros contatos entre povos europeus e indígenas ocorreu no início do 

século XVI.

■ Entre as principais expedições que entraram no continente pela região 

destacam-se:

■ São Francisco do Sul, (1503) atualmente a cidade mais velha do estado e 3ª 

mais antiga do Brasil.

■ Na década de 1670 o paulista Francisco Dias Velho fixou- se na ilha dos patos, 

e lá ergueu uma igreja em homenagem a Nossa Senhora do Desterro

■ Em 1738 é criada a capitania de Santa Catarina, com a nomeação do 

Brigadeiro José da Silva Paes como governador

■ No século XIX, Desterro foi elevada à categoria de cidade; tornou-se Capital da 

Província de Santa Catarina em 1823



Entre as práticas tradicionais trazidas pelos imigrantes açorianos estão:

■ Folguedo do Boi-de-Mamão;

■ Cantorias de Terno-de-Reis;

■ tecelagem em tear de pente-liço;

■ cerâmica artesanal ou louçaria de barro;

■ fabricação de farinha de mandioca em engenho;

■ pesca artesanal de tainha



Colônias catarinenses

■ A Colônia Nova Itália foi fundada em 1836 e corresponde ao atual município 

de São João Batista. Os colonos eram originários, na sua maioria, da Ilha da 

Sardenha. Localizada às margens do rio Tijucas.

■ A Colônia de Itajaí, fundada em 1835 permitiu estabelecer duas colônias no 

município de Porto Belo. 

■ A Colônia de Vargem Grande foi fundada em 1837, às margens do rio dos 

Bugres e da estrada que servia de ligação entre o planalto e o litoral. Foi 

constituída por colonos alemães que vinham da antiga colônia de São Pedro 

de Alcântara

■ A Colônia Dona Francisca foi criada em 1851, a partir da iniciativa da 

princesa Francisca, que era filha de D. Pedro I e casada com o filho do rei da 

França, Luiz Felipe



Guerras e Revoluções

■ Revolução Farroupilha (1835)

■ Guerra do Contestado (1912)



A Novembrada é o nome pelo qual ficou 
conhecida a grande manifestação popular 
contra o Regime Militar implantado em 
1964 no Brasil, ocorrida no movimentado 
centro de Florianópolis em 30 de novembro 
de 1979



Aspectos geográficos e Santa Catarina
■ menor Estado do Sul do Brasil.

■ O Estado tem 295 municípios e a Capital é Florianópolis.

■ Entre as maiores cidades, destacam-se Joinville, Blumenau, 

Itajaí, Balneário Camboriú, Chapecó, Criciúma, Lages e 

Jaraguá do Sul.

■ O Estado faz fronteira com o Paraná (ao Norte), Rio Grande 

do Sul (ao Sul), Oceano Atlântico (Leste) e Argentina 

(Oeste). O horário é o de Brasília (DF).



População

De acordo com dados do IBGE, a população estimada do 

Estado de Santa Catarina, no último censo em 2010, era de 

aproximadamente 6.248.436 habitantes, com densidade 

demográfica à mesma época de 65,27 hab./km².

Essa população estimada em 2019 evoluiu para o número 

aproximado de 7 milhões de habitantes.



Clima e vegetação

O clima subtropical úmido, 
predominante em SC, 
proporciona temperaturas 
agradáveis, que variam de 
13 a 25ºC, com chuvas 
distribuídas durante todo o 
ano.

A vegetação é variada, 
sendo encontrados 
mangues, restingas, praias, 
dunas e Mata Atlântica.



Economia
A Grande Florianópolis destaca-se nos setores de tecnologia, 

turismo, serviços e construção civil. 

Norte é polo tecnológico, moveleiro e metal mecânico.

O Oeste concentra atividades de produção alimentar e de móveis.

O Planalto Serrano tem a indústria de papel, celulose e da 

madeira.

O Sul destaca-se pelos segmentos do vestuário, plásticos 

descartáveis, carbonífero e cerâmico.

No Vale do Itajaí, predomina a indústria têxtil e do vestuário, naval 

e de tecnologia.



Governadores importantes de SC





Atual governador



Aspectos Históricos e geográficos de Itajaí

■ Erguida no encontro do rio Itajaí-Açu com o mar, 

Itajaí fica situada no litoral norte de Santa Catarina, 

estado da região sul do Brasil.

■ Colonizada por portugueses no século 18 e alemães 

no século 19, a cidade tem desde os seus 

primórdios uma forte ligação com a navegação.

■ A ocupação das terras do Itajaí pelo homem branco 

se daria pela iniciativa particular de João Dias de 

Arzão em 1658.



Quando os primeiros colonizadores vieram se fixar 

nas terras junto à Foz do rio Itajaí-Açu, os indígenas 

ainda faziam frente à ocupação das mesmas terras 

que, pouco a pouco, lhes foram tomadas. Estes 

índios eram:

■ Os Botocudos ou Caigangues, do grupo Tapuia 

(hoje conhecidos por Xokleng);

■ Os Carijós, que moravam à beira-mar, já estavam 

praticamente extintos naquela época.



Significado do nome Itajaí: "Itajaí" é um 
nome tupi oriundo da palavra Tajahy, que significa "Rio 
dos Taiás", uma planta comestível da família das 
aráceas.

Outra tese é a de que Tajá é uma alusão ao nome Taió, 
pois existem documentos referindo-se ao Morro do 
Taió na época da corrida bandeirante pelo ouro.

Alternativamente, o nome "Itajaí" pode significar "água 
do senhor da pedra", através da junção dos 
termos itá ("pedra"), îara ("senhor") e 'y ("água").



A Emancipação Política de Itajaí

A emancipação política foi uma luta gloriosa, pois houve cerrada 

oposição da Câmara Municipal de Porto Belo, a quem a já 

Freguesia de Itajaí estava subordinada.

Itajaí é fundada em 15 de junho de 1860, com a posse dos 

primeiros vereadores: Joaquim Pereira Liberato (Presidente), José 

Henrique Flores, Claudino José Francisco Pacheco, José da silva 

Mafra, Francisco Antônio de Souza, Jacinto Zuzarte de Freitas e 

Manoel José Pereira Máximo.



Itajaí também é um lugar de infinitas belezas naturais, com 
belas praias cercadas por morros cobertos pela exuberante 
vegetação subtropical da Mata Atlântica. São elas:

■ Molhes;

■ Atalaia;

■ Geremias (com o mirante do Bico do Papagaio);

■ Cabeçudas;

■ Morcego;

■ Solidão;

■ Praia Brava.



Além disso, parte da história permanece viva e em forma física, acessível aos 

moradores. Diversos casarões estão espalhados pela cidade:

■ Casa Konder (1898);

■ Casa Burghardt (1902);

■ Casa Malburg (1915);

■ Palácio Marcos Konder - Museu Histórico (1925);

■ Casa da Cultura Dide Brandão (1913);

■ Biblioteca Pública Municipal Norberto Cândido Silveira Júnior - antiga Fábrica 

Renaux (2000);

■ Museu Etno-Arqueológico - antiga Estação Ferroviária Engenheiro Vereza

(2010);

■ Herbário Barbosa Rodrigues (1954).



A Igreja Imaculada Conceição é outra edificação carregada de 

história. Localizada quase às margens do Rio Itajaí-Açu, a igreja é 

considerada o monumento mais antigo da história de Itajaí, 

inaugurada em 1834. 



Inaugurada em 15 de novembro de 1955, a Igreja Matriz Santíssimo 

Sacramento é outro importante cartão postal de Itajaí. Construída em 

estilo neogótico e românico, a igreja é decorada com motivos bíblicos, 

obra dos artistas italianos Emílio Sessa e Aldo Locatelli.



Itajaí também é uma cidade universitária com seus 24 

mil alunos da Universidade do Vale do Itajaí (Univali), 

fundada em 16 de setembro de 1964 uma das maiores 

instituições de ensino do Brasil, com mais de 60 cursos 

superiores



Marejada. (outubro) 

■ O prato típico é a Sardinha

■ desde 1987. Em 2019, a Marejada se 

tornou o primeiro evento de 

entretenimento sustentável de Santa 

Catarina ao reduzir drasticamente o 

consumo de plástico na festa.

Festa do Colono (julho)

■ homenageia o homem do campo

■ A primeira edição foi realizada em 

1981



Volvo Ocean Race

■ Única parada na América Latina.

■ A edição mais recente da maior regata de volta ao mundo foi em abril 

de 2018

■ Já confirmada a próxima para 2022

■ Itajaí  é a Capital da Construção Naval e do Turismo Náutico.



Aspectos Geográficos

■ O município se estende por 289,4 km²

■ 183.373 habitantes no último censo 
2010 (oficial IBGE).

■ A densidade demográfica é de 636,11 
habitantes por km² no território do 
município

■ A população estimada para 2019 é de 
perto de 220 mil habitantes.

■ Municípios limítrofes: Navegantes, 
Balneário Camboriú, Camboriú, Ihota, 
Brusque e Gaspar



Hoje o município abriga um dos maiores complexos portuários do país.

■ O Porto de Itajaí é o segundo porto brasileiro em movimentação de 

cargas em contêineres

■ bem como o maior exportador de carnes congeladas do Brasil.

■ Itajaí é responsável por 55% do mercado nacional de pesca: o maior 

porto pesqueiro do Brasil e Capital Nacional da Pesca. 



Clube Náutico Marcílio Dias

■ Quem foi Marcílio Dias: Herói 

brasileiro da Batalha do Riachuelo, 

na Guerra do Paraguai



Clube Náutico Almirante Barroso

Quem foi Almirante 

Barroso? Francisco Manuel 

Barroso da Silva, Barão do 

Amazonas foi um militar 

brasileiro da Armada 

Imperial Brasileira. Foi o 

comandante que conduziu a 

Armada Brasileira à vitória 

na Batalha do Riachuelo, 

durante a Guerra da Tríplice 

Aliança



Prefeitos de Itajaí mais importantes





Presidente da Câmara de Vereadores 
de Itajaí



Secretaria Municipal de Educação
de Itajaí

A Secretaria de Educação é o órgão gerenciador da Rede Municipal de 
Ensino de Itajaí, que é composta por 41 Escolas de Ensino Fundamental, 
64 Centros de Educação Infantil (creches), sete Centros de Educação em 
Tempo Integral (Cedins), um Centro Municipal de Educação Alternativa 
(CEMESPI) e a Biblioteca Pública Municipal e Escolar Norberto Cândido 
Silveira Júnior. Juntas, as unidades atendem mais de 28 mil alunos com 
um corpo de 3 mil funcionários, entre professores, agentes de atividade 
em educação, especialistas e servidores administrativos.

Secretária

■ Elisete Furtado Cardoso



(Univali 2016) Sobre o município de Itajaí em Santa Catarina marque V ou F, conforme as 
afirmações a seguir sejam verdadeiras ou falsas.

( ) Erguida no encontro do rio Itajaí-Açu com o mar, Itajaí fica situada no litoral norte de 
Santa Catarina, estado da região Sul do Brasil. Colonizada por portugueses, no século XVIII 
e alemães no século XIX, a cidade tem desde os primórdios uma forte ligação com a 
navegação.

( ) Tem belas praias cercadas por morros cobertos pela exuberante vegetação subtropical da 
mata atlântica. Destacam-se as praias Brava, Dos amores e Central.

( ) Dentre os atrativos turísticos, podemos citar o Morro da Cruz e os Molhes da barra.

( ) O nome da cidade é uma homenagem ao seu fundador João Dias de Arzão.

■ A sequencia correta, de cima para baixo, é:

■ A ⇒ F – V – F – F 

■ B ⇒ F – V – V – F

■ C ⇒ V – F – V - V 

■ D ⇒ V – F – V – F 



■ Univali 2013) São alguns municípios 

catarinenses que tem seus limites territoriais 

com o município de Itajaí (SC), exceto:

■ A ⇒ Gaspar

■ B ⇒ Luís Alves

■ C ⇒ Camboriú

■ D ⇒ Ilhota



■ Univali 2013) Clube Náutico Marcílio Dias ou 

Marcílio Dias é um clube de futebol brasileiro 

sediado na cidade de Itajaí, Santa Catarina, fundado 

em 17 de março de 1919. O Marcílio Dias também é 

conhecido popularmente como:

■ A ⇒ Marinheiro.

■ B ⇒ Guerreiro.

■ C⇒ Fuzileiro.

■ D ⇒ Pirata. 



O Clube Náutico Marcílio Dias recebe este nome devido:

■ a) Ao marinheiro Marcílio Dias, herói que deu sua vida para 

combater um incêndio em um navio no rio Itajaí Açu.

■ b) Ao marinheiro Marcílio Dias, herói brasileiro que lutou na 

batalha do Riachuelo na Guerra do Paraguai.

■ c) Ao jogador de futebol Marcílio Dias, jogador itajaiense

que defendeu o Brasil em 1919.

■ d) Ao Almirante Marcílio Dias, herói brasileiro da Guerra do 

Paraguai.



Assinale a alternativa que apresenta a fundação do 

Clube Almirante Barroso:

a) 1920

b) 1956

c) 1919

d) 1917



■ Itajaí entrou no mapa do Futebol Americano ao 
ser campeão da Copa Sul, competição que 
reúne times do esporte amador de todo o sul 
do Brasil. O time que representa o município 
é:

■ a) Itajaí sharks

■ b) Itajaí gladiators

■ c) Itajaí Almirantes

■ d) Itajaí Marinheiros



■ No ano de 1965, um marinheiro de Itajaí deu 

sua vida de forma heróica para tentar conter 

as chamas de um navio no bairro de 

Cordeiros. Este marinheiro era:

■ a) Marcílio Dias

■ b) Almirante Barroso

■ c) Odílio Garcia

■ d) Hercílio Luz



Univali 2015) Sobre o município de Itajaí em Santa Catarina, analise as 

afirmações a seguir:

l O porto de Itajaí é o maior exportador de conteineres do país.

ll A cidade é conhecida também como a capital brasileira da pesca.

lll Itajaí localiza-se no litoral norte na foz do rio Itajaí-Açu.

lV Possui Píer turístico alfandegado, o que permite a atração de navios de 

cruzeiros internacionais. A alternativa que contêm todas e somente as 

afirmações corretas é:

■ A ⇒ II - III – IV

■ B ⇒ I - III – IV

■ C ⇒ I - II – III

■ D ⇒ I - II - IV 



Univali 2013) Sobre a capital do Estado de Santa Catarina, Florianópolis, 
analise as afirmações a seguir.

l Desde 1823 a capital de Santa Catarina é Florianópolis.

ll A cidade tinha o nome de Nossa Senhora do Desterro, em referência a 
sua padroeira.

lll O nome Florianópolis refere-se a Floriano Peixoto, ex-presidente da 
República.

lV É a única capital de estado brasileira localizada numa ilha.

■ Assinale a alternativa que apresenta as proposições corretas:

■ A ⇒ I - II – III

■ B ⇒ I - III – IV

■ C  ⇒ II - III – IV

■ D ⇒ II - IV 



Sobre a Ponte Hercílio Luz, assinale a alternativa correta:

■ a) A Ponte Hercílio Luz foi inaugurada em 1926 e recebeu 

esse nome em virtude do então presidente da república 

Hercílio Luz.

■ b) A ponte foi reinaugurada em 2019, após quase trinta 

anos interditada.

■ c) A ponte foi reinaugurada em 2019, mas apenas para a 

passagem de pedestres e ciclistas.

■ d) A ponte foi inaugurada em 1926 e depois fechada em 

1970 por problemas estruturais.



Univali 2012) O Estado de Santa Catarina situa-se no Sul do Brasil que é 
composto também pelos estados do Paraná e Rio Grande do Sul. Sobre Santa 
Catarina, analise as afirmações a seguir.

l Florianópolis, capital e centro administrativo do estado, tem seu território 
situado em parte numa ilha oceânica, a Ilha de Santa Catarina e parte no 
continente.

ll Possui um clima subtropical, mas estas condições variam de acordo com o 
relevo regional, sendo que no oeste e planalto serrano é relativamente comum 
a ocorrência de geadas e neve.

lll A sua Costa Oceânica tem cerca de 950 km e é considerada a maior em 
extensão do país.

lV Limita-se a oeste com o Paraguai. Todas as afirmações corretas estão em:

■ A ⇒ I - II – III

■ B ⇒ I – II

■ C ⇒ II – IV

■ D ⇒ III - IV 



■ Sobre a história política e social da república dos coronéis, assinale a 

alternativa correta.

■ a) A Constituição republicana de 1891 aboliu o sufrágio censitário 

que, até então, vigorava no Brasil, permitindo o voto a todos os 

homens e mulheres alfabetizados.

■ b) Constam entre os elementos que caracterizam esse período o voto 

do cabresto, a política do café-com-leite e a chamada política dos 

governadores ou governantes.

■ c) Nesse contexto, os coronéis, embora fossem ricos, evitavam usar 

sua influência econômica no cenário político.

■ d) Os coronéis tinham grande preocupação com as camadas mais 

pobres e, por esse motivo, escolhiam candidatos e aliados políticos 

que lutavam pelos direitos dos populares.



■ Sobre o governo de Fernando Collor de Mello, assinale a alternativa 

correta.

■ a) Em seu mandato, autorizou-se a venda de estatais como a Vela do 

Rio Doce, uma das maiores do mundo na área da mineração e a 

Embratel (Empresa Brasileira de Telecomunicações).

■ b) Depois de mais de 20 anos de vigência do regime civil-militar, 

Fernando Collor de Melo foi o primeiro político civil a ocupar a 

presidência da República. Ainda assim, foi eleito pelo colegiado.

■ c) O governo foi abalado e posteriormente destituído, após vir à tona, 

na imprensa, as manobras de corrupção realizadas por Paulo Cesar 

Farias, tesoureiro da campanha presidencial de Collor.

■ d) Com o Plano Collor, ocorreu a criação de uma nova moeda para o 

Brasil, o Real, efetivada pela ministra da Fazenda Zélia Cardoso de 

Melo.
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