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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!  
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1) Relacione a derrota da Alemanha na Grande Guerra e os efeitos da Crise de 1929 na Europa com a 
ascensão de Hitler ao poder. 

A Alemanha teve que assinar o Tratado de Verssalhes o qual determinava perda territorial, pagamento de 
indenizações e confisco dos armamentos, o que gerou crise econômica que se agravou pelos reflexos da 
crise de 1929. Hitler prometia acabar com indenizações e dar pleno emprego aos alemães. 

2) A respeito do Governo Provisório (1930-1932), responda: 

Qual foi o grande desafio econômico de Vargas no período? 
O café, nosso maior produto de exportação, não encontrou compradores e o preço caiu fortemente 

com os efeitos da crise de 1929, 

3) Sobre a história europeia entre o fim do século XIX e o início do século XX, leia as afirmativas e 
assinale a correta. 

(A) O nacionalismo do fim do século XIX, fortalecido em locais como a Alemanha após sua 
unificação, é um dos motivos que ajudam a explicar a eclosão da Grande Guerra. 

(B) Os Estados Unidos participaram da Grande Guerra desde 1914, ao lado da Tríplice Entente, por 
meio do envio de soldados e armamentos. 

(C) Ainda que a Grande Guerra tenha sido um conflito de escala global, os países colonizados na 
época (nos continentes africano e asiático) não tiveram qualquer envolvimento nessa guerra 

(D) A Rússia permaneceu neutra durante todo o conflito. 
(E) Havia um clima de instabilidade e de disputas territoriais entre os Estados europeus, especialmente 

na região da Alsácia-Lorena, contestada por alemães e ingleses, e os Bálcãs.  

4) Sobre a participação da Itália e da Alemanha na Grande Guerra, analise as afirmativas a seguir.  

I. Lutaram ao lado da Tríplice Aliança. 
II. A Itália terminou a guerra ao lado da Alemanha e recebeu indenização dos países perdedores. 

III. A Alemanha foi obrigada a assinar o Tratado de Versalhes, que estabeleceu pesadas cláusulas ao 
país. 

De acordo com a análise, assinale a alternativa correta 

(A) Todas as afirmativas estão certas 
(B) Todas as afirmativas estão erradas. 
(C) Apenas as afirmativas I e II estão certas. 
(D) Apenas as afirmativas I e III estão certas. 
(E) Apenas as afirmativas II e III estão certa 

5) (ENEM) Os regimes totalitários da primeira metade do século XX apoiaram-se fortemente na 
mobilização da juventude em torno da defesa de ideias grandiosas para o futuro da nação. Nesses 
projetos, os jovens deveriam entender que só havia uma pessoa digna de ser amada e obedecida, 
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que era o líder. Tais movimentos sociais juvenis contribuíram para a implantação e a sustentação do 
nazismo, na Alemanha, e do fascismo, na Itália, Espanha e Portugal. 

A atuação desses movimentos juvenis caracterizava-se: 

(A) pelo sectarismo e pela forma violenta e radical com que enfrentavam os opositores ao 
regime. 

(B) pelas propostas de conscientização da população acerca dos seus direitos como cidadãos 
(C) pela promoção de um modo de vida saudável, que mostrava os jovens como exemplos a seguir. 
(D) pelo diálogo, ao organizar debates que opunham  jovens  idealistas  e  velhas  lideranças  

conservadoras. 
(E) pelos métodos políticos populistas e pela organização de comícios multitudinários 

6) (ENEM) 

As Brigadas Internacionais foram unidades de combatentes formadas por voluntários de 53 nacionalidades 
dispostos a lutar em defesa da República espanhola. Estima-se que cerca de 60 mil cidadãos de várias 
partes do mundo – incluindo 40 brasileiros – tenham se incorporado a essas unidades. Apesar de 
coordenadas pelos comunistas, as Brigadas contaram com membros socialistas, liberais e de outras 
correntes político-ideológicas. 

SOUZA, I. I. 

A Guerra Civil Europeia. História Viva, n. 70, 2009 (fragmento).A Guerra Civil Espanhola expressou as 
disputas em curso na Europa na década de 1930. A perspectiva política comum que promoveu a 
mobilização descrita foi o(a) 

(A) crítica ao stalinismo. 
(B) rejeição ao federalismo. 
(C) apoio ao corporativismo. 
(D) adesão ao anarquismo 

7)   Sobre o trabalhismo varguista, analise as afirmativas a seguir. 

I. Foi a política de valorização do trabalhador adotada pelo Estado Novo. 
II. Pregava que o Brasil  atingiria o desenvolvimento econômico apenas com o trabalho da população 

urbana 
III. De acordo com a análise, assinale a alternativa 

(A) Todas as afirmativas estão corretas 
(B) Todas as afirmativas estão erradas 
(C) Apenas as afirmativas I e II estão erradas 
(D) Apenas as afirmativas I e III estão certas 
(E) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 

8)   (ENEM)  

É difícil encontrar um texto sobre a Proclamação da República no Brasil que não cite a afirmação de 
Aristides Lobo, no Diário Popular de São Paulo, de que “o povo assistiu àquilo bestializado”. Essa versão 
foi relida pelos enaltecedores da Revolução de 1930, que não descuidaram da forma republicana, mas 
realçaram a exclusão social, o militarismo e o estrangeirismo da fórmula implantada em 1889. Isto porque 
o Brasil brasileiro teria nascido em 1930. 

MELLO, M. T. C. A república consentida: cultura democrática e científica no final do Império. Rio de Janeiro: FGV, 2007 
(adaptado) 

O texto defende que a consolidação de uma determinada memória sobre a Proclamação da República no 
Brasil teve, na Revolução de 1930, um de seus momentos mais importantes. Os defensores da Revolução 
de 1930 procuraram construir uma visão negativa para os eventos de 1889, porque esta era uma maneira 
de: 

(A) valorizar as propostas políticas democráticas e liberais vitoriosas. 
(B) resgatar simbolicamente as figuras políticas ligadas à Monarquia. 
(C) criticar a política educacional adotada durante a República Velha. 
(D) legitimar a ordem política inaugurada com a chegada desse grupo ao poder. 
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(E) destacar a ampla participação popular obtida no processo da Proclamação. 

9) Fundada em 1931, a Frente Negra Brasileira (FNB) foi o primeiro movimento social que buscou o 
combate ao racismo no Brasil. Reconhecida como partido político em 1936, funcionou até 1937, 
quando o Estado Novo foi implantado. A respeito da FNB, leia o relato de Francisco Lucrécio, um dos 
fundadores do movimento. 

A Frente Negra foi um movimento social que ajudou muito nas lutas pelas posições do negro aqui em São 
Paulo. Existiam diversas entidades negras. Todas essas entidades cuidavam da parte recreativa e social, 
mas a Frente veio com um programa de luta para conquistar posições para o negro em todos os setores 
da vida brasileira. Um dos seus departamentos, inclusive, enveredou pela questão política, porque nós 
chegamos à conclusão de que, para conquistar o que desejávamos, teríamos de lutar no campo político, 
teríamos de ter um partido que verdadeiramente nos representasse. 

LUCRÉCIO, Francisco. In: DEL PRIORE, Mary. Histórias da gente brasileira: República – Memórias (1889-1950). Rio de Janeiro: 
LeYa, 2017. p. 99. v. 3. 

De acordo com o texto, analise as afirmativas. 

I. Os negros não se sentiam representados politicamente pelos partidos políticos existentes nas 
primeiras décadas do Período Republicano. 

II. Mesmo após 43 anos da assinatura da Lei Áurea, os negros ainda sofriam com a falta de participação 
social. 

III. O envolvimento com a política foi a principal forma de lutar contra o preconceito na década de 1930. 

De acordo com as afirmativas, assinale a alternativa correta. 

(A) Apenas as afirmativas I e III são verdadeiras. 
(B) Apenas as afirmativas I e II são verdadeiras.  
(C) Todas as afirmativas são verdadeiras. 
(D) Apenas as afirmativas II e III são verdadeiras 
(E) Todas as afirmativas são falsas. 

10)  Getúlio Vargas assumiu a presidência do Brasil no ano de 1930, prometendo organizar a economia e 
a política nacionais e, por meio de uma nova Constituição, convocar novamente eleições para o país. 

A respeito desse período, que ficou conhecido como Governo Provisório (1930-1934), analise as 
afirmativas. 

I. Vargas esforçou-se para conciliar os interesses de tenentes, de representantes da classe média 
urbana e das oligarquias rurais. 

II. Os tenentes adquiriram representatividade política no país, pois foram nomeados como interventores 
para governar alguns estados. 

III. Durante seu governo provisório, Vargas não deu atenção às questões sociais, concentrando-se 
apenas na reorganização político-econômica do país. 

IV. Somente em 1933, Vargas convocou eleições indiretas para presidente e não teve muita dificuldade 
em permanecer no cargo. 

Com base nas afirmativas, assinale a alternativa correta. 

(A) Apenas a afirmativa I é verdadeira. 
(B) Apenas as afirmativas I, II e III são verdadeiras. 
(C) Apenas as afirmativas I, II e IV são verdadeiras. 
(D) Apenas as afirmativas II e III são verdadeiras. 
(E) Apenas as afirmativas III e IV são verdadeiras. 

 


