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Observações para a realização do Trabalho Avaliativo Final 
 

 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) . 

 

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

1)  A ocupação das terras brasileiras e a transformação destas em localidades produtivas foram os 
principais objetivos do governo durante a Ditadura Civil-Militar. A esse respeito, faça o que se pede. 

Como tal objetivo impactou os quilombolas e os indígenas? 

 

 

2) Cite os nomes das principais potências imperialistas. 

 

 

 

3) Qual a intenção de indivíduos que cometem atos terroristas? 

 

 

 

4) O AI-5 é tido como o mais importante Ato Institucional do governo ditatorial. Sobre ele, assim falou o vice-
-presidente da época, Pedro Aleixo: 

Da Constituição, que é, antes de tudo, um instrumento de garantia dos direitos da pessoa humana e 
garantia dos direitos políticos, não sobra, nos artigos posteriores, absolutamente nada que possa ser 
realmente parecido com uma caracterização do regime democrático. [...] Pelo ato institucional o que me 
parece [...] é que estaremos [...] instituindo um processo equivalente a uma própria ditadura. 

VENTURA, Zuenir. 1968: o ano que não terminou. São Paulo: Círculo do Livro, 1988. p. 254. 
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Com base na leitura do texto e em seus conhecimentos, assinale V para a(s) afirmativa(s) verdadeira(s) e 
F para a(s) falsa(s). 

(    ) Os atos institucionais foram instrumentos legais para validar mudanças legislativas mais rapidamente, 
em caráter extraordinário e por curta duração. 

(    ) O AI-5 instaurou uma nova fase no regime militar brasileiro, em que a instituição da ditadura no país 
era inquestionável.  

(    ) O AI-5 foi estabelecido, segundo os governantes militares, para proteger o país de ameaças internas, 
infiltradas entre estudantes e sindicalistas. 

(    ) O texto indica que, para muitos, o governo militar de fato não havia promovido um golpe no país nem 
instaurado um regime ditatorial desde 1964. 

 

5) (CFTMG) A Lei da Anistia, de 1979, teve como significado político a(o) 

A) alteração na ordem constitucional para perpetuar os mecanismos de controle estatal. 

B) regulamentação legal da violência praticada pelo Estado contra os opositores do governo. 

C) engajamento da população na defesa das reformas de base propostas pelos trabalhadores e 
estudantes. 

D) desdobramento do processo de abertura política, marcado pelas lutas contra a limitação das 
liberdades democráticas. 

6) Sobre a Indochina, assinale a alternativa correta. 

A) Colônia francesa localizada no norte da China. 

B) Colônia francesa que abrangia os territórios dos atuais países Vietnã, Camboja e Laos. 

C) A luta pela emancipação política da Indochina ocorreu sem nenhum movimento bélico, sendo uma 
conquista da diplomacia internacional. 

D) Colônia inglesa que permaneceu nessa condição até o final do século XX. 

E) Colônia estadunidense que promoveu a emancipação política e se manteve como país aliado ao 
bloco capitalista. 

7) (FUVEST – SP) Portugal  foi o país que mais resistiu ao processo de descolonização na África, sendo 
Angola, Moçambique e Guiné-Bissau os últimos países daquele continente a se tornarem independentes. 
Isto se explica 

A) pela ausência de movimentos de libertação nacional naquelas colônias. 

B) pelo pacifismo dos líderes Agostinho Neto, Samora Machel e Amílcar Cabral. 

C) pela suavidade da dominação lusitana baseada no paternalismo e na benevolência. 

D) pelos acordos políticos entre Portugal e África do Sul para manter a dominação. 

E) pela intransigência do salazarismo somente eliminada com a Revolução de Abril de 1974. 

8) (UFJF – MG) Abaixo se encontram descritas diferentes características dos processos de independência 
da América Latina e da América do Norte. Sobre esse contexto, leia as alternativas abaixo. 

I. Nos Estados Unidos, como ideia imediata de seu processo de independência, ocorreu a abolição da 
escravatura. 

II. Em toda a América Espanhola ocorreu uma aliança entre as elites locais e os setores populares contra 
os interesses metropolitanos sem, contudo, produzir mudanças nas formas de governo. 

III. Na América Portuguesa, a transferência da Corte para o Rio de Janeiro, bem como a abertura dos 
portos às nações amigas, constituiu-se em importante fator para a crise do sistema colonial. 

IV. O processo de independência no Haiti caracterizou-se por uma rebelião escrava, constituindo-se em 
um singular modelo de luta anticolonial. 

Marque a opção correta. 

A) Todas estão corretas. 
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B) Todas estão incorretas. 

C) Apenas a I e a IV estão corretas. 

D) Apenas a I e a III estão corretas. 

E) Apenas a III e a IV estão corretas. 

9) A respeito da desigualdade social na América Latina, leia o trecho do texto a seguir 

[...] considerando a dimensão da desigualdade social que açoita a região latino-americana, no decorrer 
destes pouco mais de 500 anos, observa-se que as perspectivas de governabilidade apresentam-se 
praticamente impossíveis [...], pois, por mais força que os governantes invistam nas suas promessas de 
melhoria social, a história se apresenta como pertinaz algoz. Perante a perseverante pobreza, são elaboradas 
políticas públicas tendentes a manter a ordem social e sustentar a sua legitimidade política. 

JOHNSON, Guillermo A.; SILVA, Marcos A. da. (Org.). A América Latina contemporânea: espectros, diversidades e seletividades. 
Dourados: UFGD, 2016. p. 22. 

Com base na leitura do texto e em seus estudos, analise as afirmativas e assinale V para a(s) verdadeira(s) e 
F para a(s) falsa(s). 

(    ) Segundo o texto, o preconceito racial e a violência na América Latina foram totalmente superados 
pelas políticas assistencialistas atuais. 

(    ) Na América Latina, a pobreza está atrelada ao não aproveitamento, por parte das populações 
nativas, do conhecimento e da tecnologia oferecidos pelas nações europeias no contexto da 
colonização. 

(    ) A desigualdade social na América Latina é proveniente de uma raiz histórica que ainda não foi 
superada pelas políticas governamentais contemporâneas. 

(    ) É possível constatar que, na América Latina, as questões econômicas não estão atreladas à política. 

(    ) Os assentamentos urbanos correspondem a uma realidade presente em quase todos os países 
integrantes da América Latina. 

10) No século XXI, o terrorismo se apresentou como uma preocupação crescente no cenário internacional. 
De acordo com seus estudos, assinale a alternativa incorreta em relação aos atos terroristas na 
atualidade. 

A) Promovem uma nova forma de agressão ao patrimônio humano, histórico e material de um país. 

B) As ações de combate e de prevenção contra os atos terroristas ocorrem apenas a nível nacional, 
limitando-se às fronteiras territoriais de cada país. 

C) Geram terror e sentimento de insegurança nas populações dos países desenvolvidos, uma vez que 
elas são alvos simbólicos dos ataques terroristas. 

D) Os ataques têm finalidades políticas e religiosas, em geral contra uma ordem estabelecida por um 
país. 

E) Geralmente são causados por questões religiosas e fanáticas baseadas em radicalismos políticos. 


