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 Trabalho Avaliativo final, valendo 100 pontos.  
 Só realizarão este trabalho àqueles alunos cuja média anual seja inferior a 70 em determinada 

disciplina.  
 Os alunos terão que realizar a atividade no horário e Dia estipulados para cada disciplina (de 7h às 

12h15min - para os alunos do turno da Manhã / de 13h às 17h30min - para os alunos do Turno da 
Tarde), enviando imediatamente para o email do professor.  

 O aluno deverá tirar a nota do campo "precisa" do boletim. 
 Os conteúdos dos Trabalhos avaliativos Finais são do 3° e/ou do 4° Bimestre 
 O aluno que estiver em trabalho avaliativo Final e não o enviar dentro dos critérios supracitados, irá 

direto para a recuperação Final. 
 Os e-mails dos professores estão no cronogramas  ou no site (www.colegioaryquintella.com.br 

 
1) A respeito dos conflitos ocorridos na Região Platina, responda: 

Qual era a importância dessa região para a Argentina e para o Brasil?. 

 

 

 

2)  A respeito dos movimentos de resistência às ações imperialistas, faça o que se pede. 

Cite algumas ações de povos africanos na luta contra os colonizadores europeus 

 

 

 

3) O que foi a denominada Marcha para o Oeste? 

 

 

 

4)  Sobre os fatos políticos do governo de D. Pedro II, marque V para a(s) afirmativa(s) verdadeira(s) e F 
para a(s) falsa(s).  

A) (    ) As fraudes nas eleições de 1840, denominadas “eleições do cacete”, fizeram com que D. Pedro II 
as anulasse, convocando um Gabinete conservador. Esse fato gerou as Revoltas Liberais em São 
Paulo e Minas Gerais, em 1842.  

B) (    ) A criação da Lei de Terras, em 1820, tinha como objetivo principal garantir o acesso de imigrantes 
à posse de terras no país, evitando a ascensão social dos ex-escravizados. 
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C) (    ) O parlamentarismo brasileiro funcionava como o modelo inglês, no qual o presidente do Gabinete 
sempre era indicado pela maioria dos eleitos pela população para os cargos legislativos. 

D) (    ) A criação de um Gabinete misto por D. Pedro II, em 1853, tinha como objetivo principal buscar  a 
conciliação entre Liberais e Conservadores. 

5) (ENEM) 

Com a Lei de Terras de 1850, o acesso à terra só passou a ser possível por meio da compra com 
pagamento em dinheiro. Isso limitava, ou mesmo praticamente impedia, o acesso à terra para os 
trabalhadores escravos que conquistavam a liberdade. 

OLIVEIRA, A. U. Agricultura brasileira: transformações recentes. ln: ROSS, J. L. S. Geografia do Brasil. São Paulo: Edusp, 2009. 

O fato legal evidenciado no texto acentuou o processo de 

A) reforma agrária 

B) .expansão mercantil. 

C)  concentração fundiária. 

D)  desruralização da elite. 

E)  mecanização da produção. 

6) Durante o Segundo Reinado, o Brasil passou por muitas transformações. Porém, teve muitas 
permanências. Sobre a economia brasileira nesse período, analise as afirmativas a seguir.  

I. O café se caracterizou como o principal produto da economia brasileira, sendo produzido inicialmente 
no Vale do Paraíba. 

II. A cana-de-açúcar foi plantada no sul do Império e se transformou no principal produto de exportação. 

III. Durante esse período, ocorreu um surto de industrialização que contou com a participação de Irineu 
Evangelista de Souza, o Barão de Mauá. 

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) Durante o Segundo Reinado, a Abolição da Escravatura no Brasil: 

A) Ocorreu de forma lenta e gradativa, pois o governo desejava dar condições de vida e moradia a 
todos os alforriados. 

B) Foi fruto de um movimento abolicionista único que envolvia todos os setores da sociedade. 

C) Ocorreu de forma gradativa porque o imperador D. Pedro II e seus partidários não desejavam perder 
o apoio dos proprietários de terras e comerciantes que utilizavam a mão de obra escrava. 

D) Foi lenta e gradual. Porém, concedeu aos escravizados a liberdade imediata após a promulgação 
das leis. 

E) Foi um processo rápido que contou com o apoio da Inglaterra e dos grandes proprietários de terras. 

8) (ENEM) 

Em busca de matérias-primas e de mercados por causa da acelerada industrialização, os europeus 
retalharam entre si a África. Mais do que alegações econômicas, havia justificativas políticas, científicas, 
ideológicas e até filantrópicas. O rei belga Leopoldo II defendia o trabalho missionário e a civilização dos 
nativos do Congo, argumento desmascarado pelas atrocidades praticadas contra a população. 

NASCIMENTO, C. Partilha da África: o assombro do continente mutilado. Revista de História da Biblioteca Nacional, ano 7, n. 75, 
dez. 2011. (adaptado). 

A atuação dos países europeus contribuiu para que a África – entre 1880 e 1914 – se transformasse em 
uma espécie de grande “colcha de retalhos”. Esse processo foi motivado pelo(a) 

A) busca de acesso à infraestrutura energética dos países africanos.  



 

Pág         /  3 3 

B) tentativa de regulação da atividade comercial com os países africanos. 

C) resgate humanitário das populações africanas em situação de extrema pobreza.  

D) domínio sobre os recursos considerados estratégicos para o fortalecimento das nações europeias.  

E) necessidade de expandir as fronteiras culturais da Europa pelo contato com outras civilizações. 

9) Analise o trecho de texto a seguir. 

Durante o século XIX, essa visão sobre a natureza privilegiada por Deus – presente na literatura e nos 
escritos políticos – alinhava-se com a ideia de que o nascimento da nação norte-americana significava o 
começo de uma nova história que, de um lado, rompia com o passado e, de outro, conectava-se com o 
futuro. [...] 

PRADO, Maria L. C. América Latina no século XIX: tramas, telas e textos. São Paulo: EDUSP, 2004. p. 188. 

Com base na análise do texto e em seus estudos, assinale a alternativa correta. 

A) O texto se refere unicamente à Doutrina Monroe, que possibilitou a invasão dos Estados Unidos à 
Europa. 

B) O texto se refere à Emenda Platt, responsável por legalizar a dominação estadunidense no Panamá. 

C) O texto se refere ao ideal político e religioso do Destino Manifesto, que impulsionou o expansionismo 
estadunidense no século XIX. 

D) O texto se refere à Lei de Remoção dos Indígenas, responsável por integrar os grupos nativos à 
sociedade emancipada. 

E) O trecho se refere à Marcha das Lágrimas, que foi responsável pelo êxodo rural nos Estados Unidos. 

10) Formulada pelo presidente estadunidense James Monroe em 1823, a Doutrina Monroe tinha como 
fundamento. 

A) incentivar as políticas públicas para a reconstrução dos estados do Sul, destruídos pela Guerra de 
Secessão. 

B) realizar alianças com as potências europeias que se restabeleciam após as campanhas 
napoleônicas. 

C) promover as ideias abolicionistas dos democratas estadunidenses nas nações americanas recém--
emancipadas.  

D) diminuir a influência europeia no continente americano, evitando o risco de recolonização dos países 
independentes. 

E) impedir a expansão do movimento escravocrata nos estados do Norte. 


