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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 

 * Os trabalhos manuscritos, deverão ser feitos de caneta azul ou preta e se possível com letra de forma. 

 

 

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

4° Bimestre - 02/12/2020 

Nome: _______________________________________________________________ 

Número: ______  Turma: __________  Nota: _______ 

mailto:mafatimacsantos@gmail.com
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1) De que forma a perestroika e a glasnost contribuíram para o processo de reunificação da Alemanha?. 

 

 

2) Leia este trecho de texto: 
 O impeachment de Dilma Rousseff, ao contrário do processo de afastamento de Fernando Collor de Mello, gerou 
uma forte reação por parte de seus eleitores e correligionários. Embora tivesse baixíssima popularidade no momento do 
impeachment, Dilma pertencia a um partido bem estruturado, com forte representação nas classes populares e nos 
setores mais à esquerda. Ainda que tivesse raízes oligárquicas, Collor não era um representante identificado de forma 
tão próxima a partidos ou setores estruturados da vida política brasileira. Diferentemente do afastamento de Collor, o 
impeachment de Dilma transcendeu a figura da presidente. [...] 

”VIEIRA, Oscar V. A batalha dos poderes: da transição democrática ao mal-estar constitucional. São Paulo: Companhia das Letras, 2018 

 Com base na leitura do texto e em seus estudos, faça o que se pede a seguir. 

 Quais as principais diferenças entre o processo de impeachment de Fernando Collor de Mello e o de Dilma Rousseff? 

 

 

 

3) A defesa de um “Estado mínimo” contribuiu para tornar as relações econômicas entre os países capitalistas mais 
flexíveis. Isso porque a preconização da não intervenção do Estado na economia tende a eliminar os entraves à 
entrada de capital estrangeiro nesses mesmos países. Esse processo colaborou para a disseminação de 
multinacionais entre os capitalistas. 

 O texto pode ser relacionado à(ao): 

A) Crise do Socialismo e ao Capitalismo. 

B) Neoliberalismo e à globalização. 

C) Globalização e à crise do Socialismo. 

D) Globalização e ao Socialismo. 

E) Capitalismo e à crise do Socialismo. 

4) Com o enfraquecimento do Socialismo, diversos países permitiram a entrada de capitais estrangeiros, ampliando o 
mercado mundial e inserindo-se em uma cadeia produtiva que tende a interligar cada vez mais países do mundo.  

 O texto pode ser relacionado à(ao): 

A) Globalização e à Nova Ordem Mundial. 

B) Crise do Socialismo e à economia planificada. 

C) Globalização e à crise do Socialismo. 

D) Globalização e ao Neoliberalismo. 

E) Neoliberalismo e ao Socialismo 

5) A respeito do governo de José Sarney, analise as alternativas a seguir.  

I. Foi lançado o Plano Cruzado com o objetivo de sanar a crise econômica deixada pela Ditadura Civil-Militar. 

II. O Plano Cruzado estabeleceu o congelamento dos preços e determinava o gatilho salarial, que reajustava os 
salários de acordo com a inflação. 

III. Foi promulgada a Constituição de 1988, que, com algumas alterações, permanece até a atualidade.  

 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. 

6) Art. 231. São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos 
originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar 
todos os seus bens.    BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: <www.planalto.gov.br>. Acesso em: 27 abr. 2017. 

 A persistência das reivindicações relativas à aplicação desse preceito tem em vista a vinculação histórica 
fundamental entre: 

A) etnia e miscigenação racial. 

B) sociedade e igualdade jurídica. 

C) espaço e sobrevivência cultural. 

D) progresso e educação ambiental. 

E) bem-estar e modernização econômica. 
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7) Assinale a alternativa que explica a frase do texto: “Diferentemente do afastamento de Collor, o impeachment de 
Dilma transcendeu a figura da presidente”. 

(    ) Na época do impeachment de Dilma, a figura da presidente não tinha importância política. 

(    ) O processo de impeachment de Dilma não tinha nenhuma relação com a figura presidencial que ela 
representava. 

(    ) O impeachment de Dilma não estava ligado apenas à sua figura política, mas também se relacionava à 
desaprovação popular do partido ao qual ela pertencia. 

(    ) Dilma renunciou ao cargo de presidente da República antes de o processo de impeachment chegar ao fim. 

(    ) Tanto a presidente quanto seu vice sofreram processo de impeachment. 

8) A respeito da América Latina, analise as afirmativas a seguir. 

I. Sua história foi marcada pela colonização por reinos europeus que impuseram o Pacto Colonial.  

II.  Além de explorar riquezas, como ouro e prata, as metrópoles desejavam estabelecer a sede de seus governos 
em terras americanas. 

III.  Na maioria das colônias, ocorreu a utilização da mão de obra escrava. 

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. 

 

9) Indique os fatores que, de maneira geral, estabelecem relação entre a crise econômica iniciada nos Estados Unidos e 
seus efeitos nas economias latino-americanas. 

A) A pobreza dos países latino-americanos e a insistência em manter suas economias isoladas do resto do mundo. 

B) A globalização econômica e a dependência das economias latino-americanas perante os Estados  Unidos. 

C) A paridade das moedas latino-americanas ao dólar e o investimento de brasileiros no mercado imobiliário 
estadunidense. 

D) Os cartéis de drogas no México e a autossuficiência das economias latino-americanas. 

E) O desenvolvimento da indústria nos países latino-americanos e a especulação bancária em Buenos Aires. 

10)  Para os que concebem a história como uma disputa, o atraso e a miséria da América Latina são o resultado do seu 
fracasso. Perdemos; outros ganharam. Mas, acontece que aqueles que ganharam, ganharam graças ao que nós 
perdemos.   GALEANO, Eduardo. As veias abertas da América Latina. Porto Alegre: Editora L&PM, 2010. 

 Sobre a América Latina, o excerto* permite-nos afirmar corretamente que 

 *excerto: fragmentos, extratos e trechos. 

A) sua pobreza histórica foi resultante da cobiça das metrópoles europeias 

B) seu desenvolvimento tardio foi resultado de sua própria fragilidade.  

C) a miséria nela percebida se deu em virtude das guerras que aconteceram entre colônias e metrópoles. 

D) seu desenvolvimento foi resultado da generosidade dos colonizadores. 


