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Olá, meus amores do 5 ano! 

Durante essa semana, não teremos aulas on-line, aproveitem para conhecer uma 

linda história, lendo o livro: VIVA A LIBERDADE. 

Da autora, Maria Cristina Furtado. 

Leiam o livro e após essa leitura vocês vão responder as atividades 

complementares que o acompanha. Tenho certeza que vocês irão se apaixonar 

por essa história. 

Boa leitura e um bom aproveitamento. 

Segue também uma atividade de história, sobre os assuntos que trabalhamos na 

nossa última aula, para copiar e responder no caderno. 

 

Leiam as páginas 57 a 59 e respondam as questões abaixo: 

 

1- Ao final do governo de Floriano Peixoto, em 1894, houve a primeira eleição 

direta para presidente do Brasil. Quem foi o vencedor dessa eleição? (2 

linhas) 

 

2- Explique o que você entendeu sobre: (4 linhas) 

 

República Oligárquica. 

 

3- Quais os estados que disputam as eleições políticas? (2 linhas) 

 

4- Por que esse período da república ficou conhecido como República do “café 

com leite”? (5 linhas) 

 

5- De que forma os candidatos políticos conseguiam o voto da população?     

(3 linhas) 



 

6- Quem eram os coronéis? (3 linhas) 

 

7- O que você entendeu sobre voto de cabresto? (4 linhas) 

Explique: 

 

8- Os jornais e as revistas da época faziam várias críticas às eleições no país 

destacando as fraudes, a violência e o voto de cabresto. 

Explique o que você entendeu, de que forma aconteciam essas fraudes?      

(5 linhas) 

 

9-Observe a charge abaixo e escreva com suas palavras o que você entendeu 

sobre ela. (5 linhas) 

                            Os coronéis indicavam em qual candidato seus  

empregados e aliados deveriam votar e conseguiam eleger seus candidatos 

em troca de favores, que iam da doação de um par de sapatos até a garantia 

de emprego. Essa prática ficou conhecida como voto de cabresto. 

 

 

 

 

 

 

 

Beijos amores! 


