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Turma: 901 

 
HISTÓRIA - Professor: José Netto 

 
QUADRO DE INFORMAÇÕES IMPORTANTES 

 

DISCIPLINA História 

Quantidade de Questões 10 

Unidade(s) Temática(s) a ser(em) 
consultada(s) para a realização da 
Atividade: 

Unidade 5: “Período Entreguerras” 

Unidade 6: “Brasil: República Nova” 

Unidade 7: “Segunda Guerra Mundial” 

Data que foi postado o trabalho 22/7 

Data limite para entrega do 
trabalho 

26/7 

E-mail para onde deve ser enviado 
o trabalho 

profzenetto@gmail.com 

OBSERVAÇOES 

Procure entregar o trabalho no dia em que ele foi 
passado. Assim, você terá uma semana inteira para 
descansar.  

 
Caro Aluno e Prezado Responsável, 
Fiquem atentos às diretrizes para a realização do trabalho avaliativo: 

1º. DATA DE ENVIO DO TRABALHO 

O aluno terá até o dia acima especificado no quadro para enviar o trabalho para o e-mail 
descrito a seguir; 

2º. PROFESSOR ON-LINE 

 No dia marcado para a Avaliação, o professor ficará disponível, através do e-mail, no horário 
estipulado no cronograma, para sanar quaisquer dúvidas que porventura possam surgir; 

3º. QUANTIDADE DE QUESTÕES 

 Será descrito no quadro acima a quantidade de questões a serem feitas, perfazendo um total 
de 70 pontos; 

4º. CRONOGRAMA 

 Solicitamos que o aluno siga o cronograma que será postado no site do colégio, bem como os 
direcionamentos indicados; 

5º. TRABALHO AVALIATIVO EM WORD 

 Os trabalhos serão enviados em Word. O aluno deverá preenchê-lo e reenviá-lo para o e-mail 
do professor (PRESTE BASTANTE ATENÇÃO PARA VER SE ELE ESTÁ CORRETO). Caso o 
aluno não tenha um scanner, e não consiga em hipótese alguma enviá-lo dessa forma, o mesmo 
poderá copiar o trabalho em uma folha e enviar uma foto para o e-mail especificado. 

6º. UNIDADE TEMÁTICA 

 O professor irá especificar no quadro acima a(s) unidade(s) temática(s) da Apostila do Positivo 
do 2º bimestre que o aluno deverá consultar para a realização do Trabalho Avaliativo. 

7º. DÚVIDAS 

Quaisquer dúvidas que porventura venham a surgir, favor mandar uma mensagem pelo 
Messenger do Facebook do Colégio ou para o Whatsapp da Soraya.  

 

No mais, faça os trabalhos com muita atenção! E, por favor, continue estudando! 

Estamos com muitas saudades! Fique com Deus!  Um grande abraço!  

Equipe CAQ 



Leia Atentamente às Diretrizes! 

Pág       /   4 2 

 

 

 

 

 

 

 

 
www.colegioaryquintella.com.br 

 

 
 
 
 

 
Colégio 

Ary Quintella 

2229-9457 

 
 
 
 
 

Sistema 
Positivo de 

Ensino 

 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1) Esse mundo novo de extermínio em massa e aniquilação cultural patrocinados pelo Estado deu origem a 

um novo termo — genocídio, que surgiu em 1944 (...) 
      Mark Mazower. Continente sombrio. SP: Companhia das Letras, 2001. 

O termo genocídio foi historicamente cunhado com o extermínio, 
A) dos anarquistas ucranianos durante a revolução bolchevique 
B) dos judeus durante a vigência do nazismo 
C) dos romenos no seu processo de independência 
D) dos etíopes na invasão italiana 
E) dos zulus durante o governo racista da África do Sul 

 
2) O período "entre-guerras", compreendido entre 1919 e 1939, caracterizou-se pela eclosão de crises que 

atingiram a Europa. 
 Assinale a opção que apresenta uma afirmativa correta sobre esse período.  
 A) Na Alemanha, a nomeação de Hitler para a chancelaria, em 1933, consolidou o Partido Nazista, que, 

baseando-se em uma ação política totalitarista, implementou a expansão do Estado alemão e alterou a 
ordem política internacional.  

 B) Na França, a crise econômica da década de 30 foi superada com a anexação de ricos territórios 
alemães, como a Alsácia-Lorena e o Rhur, como reparação pelas perdas francesas na Primeira Guerra 
Mundial.  

 C) Na Itália, a vitória do Partido Fascista nas eleições de 1922 permitiu uma aliança político-partidária de 
comunistas, fascistas e socialistas, que proclamaram uma República Parlamentar, derrubando a 
monarquia italiana.  

 D) Na União Soviética, a ascensão de Stálin, a partir de 1924, determinou a substituição dos planos 
quinquenais de economia, idealizados por Lênin, pela NEP (Nova Política Econômic.  

 E) Na Tchecoslováquia, o grande número de colonos alemães favoreceu as alianças como o III Reich 
alemão, o que permitiu que os Tchecos invadissem as regiões de Dantzig e da Prússia Oriental, em 
1939.  

 
3) Logo após a Primeira Guerra Mundial, a Itália se encontrava numa profunda crise econômica. Na Itália, 

esta crise acabou desencadeando: 
A) o enfraquecimento do ideário nazista.  
B) o desenvolvimento das ideias comunistas.  
C) o fortalecimento de um ideário ultranacionalista, oposto ao socialismo e à democracia.  
D) a queda de Benito Mussolini, o Duce.  
E) nesse cenário político, Benito Mussolini fundou o Partido Comunista da Itália.  

 
4) Frequentemente os símbolos permanecem mais vivos na memória do que os fatos que os geraram. Sem 

eles, grande parte do fascínio atribuído aos movimentos totalitários dos anos 20, 30 e 40, do século XX, 
não estaria presente. (Paula Diehl. Propaganda e Persuasão) 

 O símbolo exibido remete ao 
 A) imperialismo japonês;    C) salazarismo português;     E) nazismo alemão.     
 B) franquismo espanhol;    D) fascismo italiano;    
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5) Observe a imagem: 

A partir de 9 de julho de 1932 um movimento armado 
revolucionário instaurou-se em São Paulo, Conhecido como 
Revolução Constitucionalista, esta foi uma expressão: 

 A) do movimento de trabalhadores rurais contra a política 
trabalhista. 

 B) da exploração do governo sobre as baixas patentes do exército 
brasileiro. 

 C) da entrada de ideais de esquerda no Brasil que questionavam 
o Estado. 

 D) da publicação de uma carta constitucional centralizadora e excludente. 
 E) da insatisfação das elites paulistas com o projeto centralizador de Vargas. 
 
6) Observe a imagem: 

<Fonte: http://www.estudopratico.com.br/plano-cohen/> 
 Em 1937, fora anunciado no programa de rádio Hora do Brasil o 
Plano Cohen. Tal plano era um (a) : 
 A) tentativa, da Ação Nacional Libertadora, em instaurar o comunismo 

no Brasil, liderado por Luís Carlos Prestes.  
 B) um falso projeto, de tentativa comunista em tomar o poder, 

arquitetado por Vargas para decretar o Estado Novo.  
 C) busca da introdução do facismo nas camadas populares do país, 

afim de fortalecer o mandato de Gétulio Vargas. 
 D) plano formulado por integrantes da Ação Integralista Brasileira, 

com intuito de retirar Gétulio Vargas da presidência. 
 E) revolução organizada pelas camadas populares almejando um governo representativo e democrático. 
 
7) Observe a imagem: 
 Getúlio Vargas na promulgação da constituição de 1934. (ARQUIVO 

NACIONAL) 
A Constituição Promulgada de 1934 foi uma consequência direta da 
Revolução Constitucionalista de 1932. As pressões do movimento 
paulista acabaram forçando a criação de uma Assembleia Nacional 
Constituinte em maio de 1933. Dentre as características dessa 
constituinte, estão: 

 A) Sistema monárquico e imposição do padroado a Igreja Católica. 
 B) Garantia de voto aos analfabetos e presidencialismo com reeleição. 
 C) Regulamentação das leis trabalhistas e a permissão ao voto feminino. 
 D) Legalização do Estado Novo e novo código eleitoral fascista. 
 E) Afastamento com a Igreja Católica e fim dos feriados religiosos. 
 
8) Composta por Altaufo Alves e Wilson Batista, em 1940, a canção “Bonde de São Januário” sofreu a 

interferência do DIP. Na letra original, o refrão era “O Bonde de São Januário / leva mais um otário / que 
vai indo trabalhar. ” Após a mudança imposta, o texto passou a ser “O Bonde de São Januário / leva mais 
um operário / sou eu que vou trabalhar." 

Criado em 1939, o Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP), tinha como objetivo 
A) modernizar as canções e garantir a liberdade de expressão. 
B) defender a liberdade artística e todas as manifestações culturais. 
C) democratizar os meios midiáticos e assegurar os setores populares. 
D) valorizar a população operária e articular a transição política. 
E) controlar a produção cultural e favorecer a personalidade do ditador. 
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9)  Adolf Hitler saúda as tropas da Wehrmacht alemã 
enquanto elas desfilam em Varsóvia, Polônia, em 05 de 
outubro de 1939. http://kid-bentinho.blogspot.com.br/  
 
 Duas das principais potências que se juntaram na 
cooperação militar dos Aliados, em 1939, para defender a 
invasão sobre a Polônia foram: 

A) URSS e França. 
B) Holanda e Bélgica. 
C) França e Inglaterra. 
D) Brasil e Canadá. 
E) EUA e Inglaterra. 

 
 
10) Observe o mapa abaixo: 

 
http://image.slidesharecdn.com/mapofwwi-141115132806-conversion-gate01/95/mapa-segunda-guerra-mundial-2-638.jpg?cb=1416058179 

 
 O mapa apresenta a situação da Europa na 1ª fase da Segunda Guerra Mundial, marcada pela expansão 
vitoriosa do eixo, comandada pela Alemanha. As fulminantes ofensivas nazistas ficaram conhecidas como a 
Blitzkrieg ou guerra relâmpago, que resultaram na ocupação da Bélgica, Noruega, Holanda e Dinamarca. 
 A Blitzkrieg tinha como características: 
 A) A ofensiva aérea, com aviões tripulados e não tripulados. Estes últimos com a vantagem de serem mais 

precisos nos ataques por serem automatizados. 
 B) A ofensiva marítima com a utilização de navios e submarinos. Assim, a Alemanha iniciou a dominação 

pelo litoral, expandindo aos poucos pelo interior do continente. 
 C) A ofensiva terrestre, com tanques e aérea, com aviões, muito mais rápidas e eficientes que as antigas 

trincheiras utilizadas pela Alemanha na 1ª Guerra. 
 D) A ofensiva terrestre com tanques e exércitos armados, muito semelhantes à estratégia de guerra de 

trincheiras, utilizada pela Alemanha na 1ª Guerra.  
 E) A tríplice ofensiva: terra, céu e mar, que possibilitou o rápido domínio pela Alemanha na Europa 

continental, sobretudo no leste europeu.  
 
Cada questão vale 7 pontos. 

http://kid-bentinho.blogspot.com.br/

