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QUADRO DE INFORMAÇÕES IMPORTANTES 

 

DISCIPLINA História 

Quantidade de Questões 10 

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

13, 14 e 15 

Data que foi postado o trabalho 02/12 

Data limite para entrega do trabalho 05/12 

E-mail para onde deve ser enviado o trabalho mafatimacsantos@gmail.com  

OBSERVAÇOES 
*Os trabalhos manuscritos, deverão ser feitos de 
CANETA AZUL OU PRETA e se possível com letra de 
forma. 

 
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 4º 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 

 

 

 

 
Trabalho Avaliativo de História - Professor(a): Maria de Fatima 

4° Bimestre - 02 /12/2020 

Nome: _______________________________________________________________ 

Número: ______  Turma: __________  Nota: _______ 
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1 - Estabeleça a relação entre Revolução Industrial, burguesia e proletariado. 
 

 

 

 
2 - A unificação da Itália representou a vitória de um projeto monárquico e capitalista. Sobre essa afirmação, 

responda a questão a seguir. 
 Quem liderou esse processo? 
 

 

 

 
3 - Sobre o anarquismo, ideologia difundida na Europa ao longo do século XIX, analise as afirmativas a 

seguir. 
 I. Pregava a inexistência do governo.  
 II. Teve o apoio da burguesia, a qual desejava liberdade política e econômica. 
 III. Era contrário a qualquer crença religiosa por acreditar que era limitadora da liberdade. 
 De acordo com a análise das afirmativas, 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 certas 

 
4 - Sobre as ideologias difundidas na Europa ao longo do século XIX, assinale a alternativa correta: 

a) O nacionalismo, sentimento de amor e valorização pela terra natal, acabou gerando inúmeros conflitos 
entre povos europeus. As unificações da Alemanha e Itália são exemplos de conflitos nacionalistas. 

b) O nacionalismo surgiu como consequência do pensamento anarquista. 
c) O liberalismo teve apoio do proletariado, que desejava liberdade para procurar emprego em qualquer 

fábrica. 
d) O socialismo foi uma doutrina surgida da observação da sociedade industrial, que diminuiu as 

desigualdades sociais existentes na Idade Média. 
e) A Igreja Católica lançou a Doutrina Social com o objetivo de externar o apoio que concedia ao 

socialismo e ao anarquismo. 
 
5 -  A unificação alemã foi articulada pelo reino da: 

a) Prússia, após a derrota da Comuna de Paris na Guerra Franco Prussiana, apoiado em uma aliança 
com a aristocracia austríaca e a burguesia prussiana. 

b) Áustria, devido à sua superioridade industrial e militar dentro da Confederação Germânica, apoiado 
em uma aliança com a aristocracia prussiana. 

c) Áustria, como resposta à ameaça prussiana de unificação após a instituição do Zollverein na 
Confederação  Germânica, apoiado em uma aliança com a aristocracia austríaca. 

d) Prússia, devido ao seu poderio militar e força econômica dentro da Confederação Germânica, apoiado 
em uma aliança entre a aristocracia e a alta burguesia. 

e) Prússia, devido à mobilização nacionalista da Confederação Germânica durante a Guerra Franco-
Prussiana, apoiado em uma aliança com a grande burguesia austríaca. 

 
6 - Em relação à Primavera dos Povos, assinale a alternativa correta. 

a) Foi um período de inovação e paz entre os países europeus, em que houve grande desenvolvimento 
artístico. 

b) Foi uma revolução unicamente parisiense, pois foi reprimida antes de atingir outros países da Europa. 
c) Foi um movimento burguês, cujo objetivo era estabelecer o voto censitário. 
d) Foram levantes populares ocorridos em diversos locais da Europa e que buscavam o fim do monopólio 

político das elites. 
e) Foi o movimento responsável pela restituição da monarquia na França. 
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7 - Considere estas afirmações: 
 I. Surgiu como uma tentativa de defender os interesses do operariado. 
 II. Teve como principal característica a insatisfação popular em relação ao governo monárquico, que não 

atendia aos interesses das camadas menos abastadas. 
 III. Foi responsável por estabelecer medidas, como a separação entre Estado e Igreja, a igualdade civil 

entre homens e mulheres, além do fim do trabalho noturno. 
 Com base na análise das afirmações e em seus estudos, é possível concluir que elas se referem: 

a) Ao Ludismo, movimento operário baseado nas ideias socialistas. 
b) Ao Cartismo, movimento político do operariado que reivindicava melhores condições de trabalho. 
c) Ao anarcossindicalismo, movimento que buscava a extinção do Estado, considerado símbolo da 

opressão popular.  
d) À Comuna de Paris, a primeira tentativa de implantação de um governo socialista na Europa. 
e) À Segunda Internacional, movimento que objetivou discutir a passagem do capitalismo para o 

socialismo. 
 
8 - A respeito da Revolução Industrial, analise estas afirmativas: 
 I. Teve início na Inglaterra durante a segunda metade do século XVIII. 
 II. A produção industrial gerou a necessidade de maior quantidade de matérias-primas.  
 III. Como a produção industrial ficou restrita à Inglaterra, os demais reinos europeus não sentiram a 

necessidade de ampliar suas fontes de matérias-primas. 
 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 certas. 

 
7 - Assinale a alternativa que melhor define o imperialismo no século XIX. 

a) Pode ser caracterizado como a busca por colônias e mercados consumidores em outros continentes, 
empreendida por países europeus industrializados. 

b) Tratava-se da missão europeia de levar a civilização ao continente americano. 
c) Foi a corrida econômica que aconteceu após a Conferência de Berlim, envolvendo diversas potências 

europeias, e que levou os alemães a serem os primeiros a colonizar a África. 
d) Pode ser considerado um movimento político não intervencionista, baseado na ação colonizadora. 
e) Pode ser definido como a substituição das intervenções militares europeias pela diplomacia 

internacional na África e na Ásia 
 
8 - Leia este trecho de texto: 
 A ideia de uma conferência internacional que permitisse resolver os conflitos territoriais engendrados pelas 
atividades dos países europeus na região do Congo foi lançada por iniciativa de Portugal, mas retomada mais 
tarde por Bismarck, que, depois de ter consultado outras potências, foi encorajado a concretizá-la. A 
conferência realizou-se em Berlim, de 15 de novembro a 26 de novembro de 1885. À notícia de que seria 
realizada, a corrida à África intensificou-se. A conferência não discutiu a sério o tráfico de escravos nem os 
grandes ideais humanitários que se propunham terem-na inspirado. [...] 

BOAHEN, Albert A. História geral da África, VII: África sob dominação colonial, 1880-1935. Brasília: Unesco, 2010. p. 33. 

 Com base na leitura do texto e em seus estudos, analise estas afirmativas: 
I. O objetivo principal da Conferência de Berlim era o de discutir questões humanitárias em relação às 

populações asiáticas. 
II. A convocação da Conferência de Berlim acirrou as disputas territoriais entre as potências europeias. 

III. Por meio das ações de Bismarck, a Alemanha tornou-se a maior potência colonizadora na África. 
IV. Ao contrário do que deveria ser estipulado, a Conferência de Berlim não barrou o tráfico de 

escravizados e tampouco se preocupou com o bem-estar dos africanos. 
 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 III estão certas. 

 
 
 
 
 
 

d) Apenas as afirmativas I e II estão certas.  
e) Apenas as afirmativas II e IV estão certas. 


