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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: 

Unidades 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 profzenetto@gmail.com 

OBSERVAÇOES  

 
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): José Netto 

4° Bimestre - 02/12/2020 

Nome: _______________________________________________________________ 

Número: ______  Turma: __________  Nota: _______ 
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1) Observe a reportagem abaixo: 

 “RIO - O governo do Rio de Janeiro deu mais um passo nesta terça-feira, 15, na privatização da Cedae, a 

estatal de saneamento. Foi escolhida a consultoria que vai definir o modelo de venda da companhia. Quem 

venceu a licitação foi o consórcio composto pelo Banco Fator, pela Concremat Engenharia e Tecnologia e 

pela Vernalha Guimarães & Pereira Advogados Associados.” 
http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,rio-da-mais-um-passo-na-privatizacao-da-cedae,70001937929 

 

• A privatização é um fenômeno típico: (7) 

 a) do comunismo 

 b) do anarquismo 

 c) do neoliberalismo 

 d) da Nova Ordem Mundial 

 e) da glasnost 

 

2) Qual dos líderes abaixo foi pioneiro do neoliberalismo? (7) 

a) Stalin 

b) Getúlio Vargas 

c) Margareth Tatcher 

d) Gandhi 

e) Mao Tsé Tung 

 

3) Observe a imagem: 

 
Observa-se um Mc Donald’s na China. 

 Este tipo de fenômeno é recente na história mundial. Este fenômeno chama-se: (7)  

a) Guerra Fria 

b) Perestroika 

c) Globalização 

d) Privatização 

e) Estatização 

 

4) Como resposta à crise soviética, o então presidente, Mikhail Gorbachev fez duas medidas que 

modificaram a URSS. Correlacione-as, de acordo com suas características: (7) 

 ( P ) Perestroika  (     ) Abertura econômica ao planejamento soviético 

 ( G ) Glasnost   (     ) possibilitou a criação de outros partidos à política soviética 

     (     ) pôs fim à censura. 

     (     ) incentivou a iniciativa privada. 

a) P - G - G – P  b) G - P - G – P  c) P - G - G – G  d) G - G - P – P 

 

5) Observe a imagem: 
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A partir da imagem, pode-se afirmar que a queda do Muro de Berlim, em 1989, Indica  

 A) A imagem representa o fim da guerra fria, caracterizada por enfrentamentos indiretos entre os EUA e a 

URSS em diferentes locais do mundo.  

 B) A imagem representa a queda do muro de Berlim e a criação de um país dividido em quatro partes. 

 C) Representa o fim da Guerra Fria e a afirmação do socialismo como forma do regime político dominante 

na Alemanha.  

 D) A queda do muro de Berlim representa a insatisfação da população com o uso de bombas atômicas 

pelas duas partes da Alemanha.  

 E) A Guerra Fria foi caracterizada por uma série de conflitos diretos entre a URSS e os EUA. 

 

6) Em 1985, ano em que José Sarney – primeiro civil a governar o Brasil desde 1964 – assumiu a 

Presidência, a inflação anual já ultrapassava a casa dos 200 por cento. 
AZEVEDO; SERIACOPI. História em Movimento. O mundo moderno e a sociedade contemporânea. 2ª Ed. São Paulo, Editora Ática: 2013. 

 Durante o governo de José Sarney uma de suas principais pautas foi o combate à inflação. Nesse sentido, 

lançou o Plano Cruzado que previa, dentre outras coisas, 

 A) a ampla derrubada de direitos trabalhistas. 

 B) a privatização de uma dezena de estatais. 

 C) o congelamento de preços por um ano. 

 D) a liberalização das relações trabalhistas. 

 E) o irrestrito investimento em infraestrutura. 

 

7) Logo no início do governo Sarney, destacou-se a proeminente figura de Ulysses Guimarães, presidente do 

PMDB, partido que teria maior peso no novo governo, cabendo-lhe, por exemplo, os ministérios da 

importante área econômica. Ligado ao PMDB, Dílson Funaro foi nomeado ministro da Fazenda, e logo se 

cercou de uma equipe de economistas críticos do modelo econômico adotado nos últimos anos 
 VICENTINO, Cláudio. História Geral e do Brasil 2. 3ª Ed. São Paulo, Editora Scipione: 2013. 

 Um dos principais objetivos do governo de José Sarney, no âmbito econômico, foi resolver: 

A) a desigualdade social. 

B) a questão inflacionária. 

C) as disparidades regionais. 

D) a estatização de empresas. 

E) as práticas predadoras na Amazônia. 

 

8) Uma das medidas criadas por Collor no programa Collor I de combate à inflação que, contudo, ampliou a 

insatisfação popular foi: 

A) a contratação de mais funcionários públicos. 

B) a ampliação das estatizações de empresas. 

C) o uso da imagem de “caçador de marajás”. 

D) o bloqueio de contas correntes e poupanças. 

E) o fim do congelamento de preços e salários.

 

9) Observe a charge: 

 

 
 A charge é uma ironia à evolução de Collor desde as eleições presidenciais até sua chegada à presidência 

e sua saída do poder. O fim do governo Collor foi marcado por: 

 A)  Estabilização econômica a partir do controle inflacionário e aumento de salários. 

 B) Movimentos sociais de apoio à continuidade do governo que fora eleito legitimamente. 

 C) Retração do desemprego e dos índices de pobreza e de marginalidade. 

 D) Total apoio do Congresso ao presidente da República. 

 E) Várias denúncias de corrupção no governo, que acabou retirando o apoio da população. 
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10) Observe a imagem: 

 
 O movimento dos "Caras pintadas", do início dos anos de 1990, arrebatou milhares de jovens no Brasil. 

 Nesse contexto, a juventude, movida por um forte sentimento cívico, 

 A) aliou-se aos partidos de oposição e organizou a campanha Diretas Já. 

 B) manifestou-se contra a corrupção e pressionou pela aprovação da Lei da Ficha Limpa. 

 C) engajou-se nos protestos relâmpago e utilizou a internet para agendar suas manifestações. 

 D) espelhou-se no movimento estudantil de 1968 e protagonizou ações revolucionárias armadas. 

 E) tornou-se porta-voz da sociedade e influenciou no processo de impeachment do então presidente 

Collor. 

 


