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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: 

Unidade 9, 10 e 11 

Data que foi postado o trabalho 07/10 

Data limite para entrega do trabalho 13/10 

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 3º 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 

3° Bimestre - 07/10/2020 
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Número: ______  Turma: __________  Nota: _______ 
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1) Qual a consequência do Embargo Econômico imposto pelos EUA à Cuba, após da Revolução de 1959? (7) 

 a) Retorno do apoio americano em Cuba.    c) Foi decretado o comunismo em Cuba 

 b) Corte de relações diplomáticas com a URSS  d) Cuba buscou apoio da Alemanha nazista.  

 

2) Assinale abaixo os líderes populistas com suas respectivas características: (7) 

 (a) Lázaro Cárdenas   (    ) O presidente criou leis trabalhistas no Brasil. 

 Getúlio Vargas    (    ) O presidente nacionalizou todas as empresas petrolíferas no México. 

Juan Perón                                        (    ) O líder criou laços com a população mais pobre (descamisados) através da 

criação de direitos trabalhistas na Argentina.  

                                                      (    ) Sua segunda esposa, Isabel, foi retirada do poder por um Golpe Militar do 

General Videla. 

a) A – B – C – A  b) B – A – C – C   c) C – A – B – A   d) A – C – A – B 
 
3) Observe a imagem ao lado: 

 A criação da Petrobrás (1953) durante a presidência de Vargas indica: (7) 
a) sua defesa pela participação norte americana na economia brasileira. 
b) sua proximidade estratégia com a URSS. 
c) sua visão pela defesa da atuação do Estado brasileiro no desenvolvimento 

econômico. 
d) Seu viés corrupto, que viria a ser descoberto em 2016 pela Operação Lava Jato 

 
 
4) Observe a imagem:  

Juscelino Kubitschek na inauguração da Mercedes Benz, em 1959. <http://cpdoc.fgv.br> 

 
 A característica do governo presidencial de Juscelino Kubitschek 
passível de ser   identificada    na   imagem é: (7) 
 A) Investimento em indústrias de bens de consumo duráveis 
 B) Valorização do modelo de transporte utilizando ferrovias. 
 C) Forte nacionalismo presente no projeto de governamental. 
 D) Ausência do uso de capitais da iniciativa privada internacional. 
 
 
 
5) Observe a imagem ao lado: 
 As vassourinhas na campanha eleitoral de Jânio Quadros para 
presidente.  
Jânio Quadros usou a vassoura como símbolo da sua campanha eleitoral 
à presidência da República, em 1960. As vassouras representavam:  (7) 
 A) O foco que seu governo pretendia dar às questões relacionadas ao 

saneamento básico e à limpeza urbana. 
 B) Jânio buscava apoio feminino ao promover a inclusão das 

trabalhadoras domésticas na previdência social. 
 C) O apoio financeiro e político das tradicionais elites cafeicultoras da 

cidade de Vassouras (RJ) recebido por Jânio. 
 D) A busca pela moralização do país, com Jânio Quadros "varrendo" a corrupção e os corruptos para fora do 

governo. 
 
6) Observe a imagem: 

Chê Guevara ao lado de Jânio Quadros. <https://f5dahistoria.wordpress.com/> 

 No dia 20 de agosto de 1961, após conferencia com Jânio 
Quadros, Che Guevara foi condecorado com a ordem Grã-Cruz da 
Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul. Esse acontecimento teve como 
reflexo o (a): (7) 
 A) impopularidade do presidente advinda das elites por medo da 

aproximação com o comunismo. 
 B) adesão do socialismo utópico por Jânio Quadros como sistema 

político e econômico brasileiro. 
 C) aumento da popularidade de Jânio, principalmente entre as 

massas populares atrás de reformas de base. 
 D) início das relações políticas entre Brasil e Cuba, que teve como 

marco a fundação da embaixada cubana. 
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7) Observe a imagem: 
 O medo de o Brasil virar uma "nova Cuba", que fez com que milhares de 
pessoas fossem às ruas na Marcha Com Deus Pela Família e Liberdade tem sua 
origem: (7) 
 A) No acordo nuclear assinado entre Brasil e URSS, semelhante ao que levou 

à Crise dos Mísseis de Cuba. 
 B) Na pressão política, econômica e militar feita pelos EUA no Brasil, 

semelhante ao que ocorria em Cuba antes da revolução. 
 C) Na proposta de Fidel Castro em criar uma cooperação econômica entre os 

países latinos, aceita por Jango.  
 D) Nas propostas de João Goulart para as reformas de base, anunciadas no 

Comício da Central do Brasil. 
 
8) Observe o texto abaixo: 

 “O Golpe Civil-Militar no Brasil aconteceu há 55 anos e ainda hoje se esconde a verdade em algumas narrativas, 

tentando se enterrar um passado não resolvido, ocultando os direitos violados e os corpos torturados. “Até hoje não 

sabemos efetivamente o que aconteceu nesse período — nem mesmo nós, que sobrevivemos, que estivemos presos, 

que fomos testemunhas de tortura e da morte de alguns companheiros. Essa história ainda não foi contada, pelo menos 

não oficialmente”, foram as palavras da psicóloga Cecília Coimbra, em entrevista à IHU On-Line, em 2014, recordando 

os 50 anos do golpe.” 

http://www.ihu.unisinos.br/78-noticias/587954-dossie-55-anos-do-golpe-civil-militar-compromisso-de-nao-apagar-a-historia 

 Por que podemos dizer que em 1964 houve um Golpe civil-militar e não apenas militar? (7) 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 

9) Observe a imagem ao lado: 

 Na imagem, segue as campanhas eleitorais dos dois únicos partidos 
oficiais durante toda época da Ditadura: o MDB e a ARENA. 

 O bipartidarismo foi instituído no Regime Militar em qual Ato 

Institucional?  (7) 

a) AI-1  b) AI-2   c) AI-3   d) AI-4 

 

10) Observe a charge a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A charge faz uma ironia à adoção da Lei da Anistia (1979) pelo presidente Figueiredo. Qual seria a contradição 

desta lei? (7) 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 


