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2º Ano
Gabarito da atividade de História
Dia do Trabalho – 1º de maio

O Dia do Trabalho ou Dia do Trabalhador é comemorado em vários países dia 1º de maio.
A história do Dia do Trabalho surgiu em Chicago, nos Estados Unidos, em 1º de maio de 1886,
quando muitos trabalhadores foram às ruas para protestar contra jornada exaustiva diária, que
podia chegar até 17 horas. Homens e mulheres lutavam por uma carga horária de 8 horas e
melhores condições de trabalho. No mesmo dia, todos os trabalhadores americanos realizaram
uma greve geral no país. As manifestações ficaram conhecidas como a Revolta de Haymarket.

Nos dias seguintes, os trabalhadores continuaram reivindicando e os policiais começaram a
entrar em conflito com os grupos. Quanto mais as forças armadas repreendiam, mais os
manifestantes continuavam e a importância da data ficava marcada.
Em consequência dos protestos realizados, a França decretou 1º de maio como feriado nacional,
e reduziu a jornada de trabalho para 8 horas, em 23 de abril de 1919. Logos após, diversos
países passaram a tomar a mesma medida.
As primeiras manifestações trabalhistas no Brasil ocorreram em 1891, nas principais cidades da
época, Rio de Janeiro e São Paulo. Com o passar dos anos, as pessoas passaram a se reunir
por todo país no dia 1º de maio, realizando discursos, apresentações musicais, passeatas, e
outras atividades.
A data foi oficializada no país pelo presidente Arthur da Silva Bernardes (1922-1926) por meio do
Decreto 4.859 de 26 de setembro de 1924. Nas décadas de 1930 e 1940, o presidente Getúlio
Vargas passou a utilizar o 1º de maio, não apenas para homenagear os trabalhadores, mas como
também para divulgar mudanças e benefícios trabalhistas através de instituições de leis. Podendo
ser citado como exemplo, a legislação sobre o Salário Mínimo, devendo ser reajustado
anualmente, com intuito de suprir as necessidades básicas do cidadão brasileiro (alimentação,
moradia, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social.)
Texto originalmente publicado em https://www.infoescola.com/datas-comemorativas/dia-do-trabalho/

1) Leia o texto e faça o que se pede.
Marque X na resposta certa.
a) A história do dia do trabalho surgiu em...
( ) São Paulo
( X ) Chicago
( ) Niterói
b) As primeiras manifestações trabalhistas no Brasil ocorreu no ano de...
( ) 1990
( ) 2018
( X ) 1891
2) Responda.
Qual era o objetivo do reajuste anual do salário mínimo?
R= Suprir as necessidades básicas do cidadão brasileiro.
3) Mate as charadinhas abaixo sobre as profissões e complete a cruzadinha com as
respostas.
12345-

Quem estuda direito é o ...
Quem vende o produto ao cliente?
Quem nos ensina a ler e a escrever?
Profissional responsável pela saúde dos animais é ...
O profissional a foto abaixo é um ...

.
Respostas: 1- Advogado, 2- Funcionários, 3-Professor, 4-Veterinário, 5- Pediatras
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