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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: 

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 mafatimacsantos@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): Maria de Fátima 

3° Bimestre - 07/10/2020 

Nome: _______________________________________________________________ 

Número: ______  Turma: __________  Nota: _______ 

mailto:mafatimacsantos@gmail.com
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1 - Explique os motivos que levaram Juan Domingo e Eva Perón a serem considerados líderes populistas. 
 

 

 
2 - A Revolução Cubana foi um evento marcante na história da América Latina no século XX. Relacione esse 
movimento revolucionário ao Imperialismo e à Guerra Fria. 
 

 

 

 
3 - (FGV – RJ) O período entre as duas grandes guerras mundiais, de 1918 a 1939, caracterizou-se por uma 

intensa polarização ideológica e política. Assinale a alternativa que apresenta somente elementos 
vinculados a esse período: 
a) New Deal; Globalização; Guerra do Vietnã. 
b) Guerra do Vietnã; Revolução Cubana; Muro de Berlim. 
c) Guerra Civil Espanhola; Nazifascismo; Quebra da Bolsa de Nova York. 
d) Nazifascismo; New Deal; Crise dos Mísseis. 
e) Doutrina Truman; República de Weimar; Revolução Sandinista 

 
4 - Sobre o populismo na América Latina, analise as afirmativas a seguir. 

I. Foi um fenômeno que atingiu vários países durante as décadas de 1930 a 1970. 
II. Os líderes populistas procuraram realizar obras que trouxessem benefícios para as massas 

trabalhadoras. 
III. No contexto de Guerra Fria, os Estados Unidos apoiaram os líderes de direita na América Latina com 

o objetivo de evitar a ameaça socialista. 
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. 

 
5 - (UNESP) 

Bossa-nova é ser presidente 
desta terra descoberta por Cabral. 
Para tanto basta ser tão simplesmente: 
simpático, risonho, original. 
Depois desfrutar da maravilha 
de ser o presidente do Brasil, 
voar da Velhacap pra Brasília, 
ver Alvorada e voar de volta ao Rio. 
Voar, voar, voar. 
[...]    (Juca Chaves apud Isabel Lustosa. Histórias de presidentes, 2008.) 

 
 A canção Presidente bossa-nova, escrita no final dos anos 1950, brinca com a figura do presidente 
Juscelino Kubitschek. Ela pode ser interpretada como a:  

a) representação de um Brasil moderno, manifestado na construção da nova capital e na busca de novos 
valores e formas de expressão cultural. 

b) celebração dos novos meios de transporte, pois Kubitschek foi o primeiro presidente do Brasil a utilizar 
aviões nos seus deslocamentos internos.  

c) rejeição à transferência da capital para  o Planalto Central, pois o Rio de Janeiro continuava a ser o 
centro financeiro do país. 

d) crítica violenta ao populismo que caracterizou a política brasileira durante todo o período republicano. 
e) recusa da atuação política de Kubitschek, que permitia participação popular direta nas principais 

decisões governamentais. 
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6 - (ENEM) Estão aí, como se sabe, dois candidatos à presidência, os senhores Eduardo Gomes e Eurico Du-
tra, e um terceiro, o senhor Getúlio Vargas, que deve ser candidato de algum grupo político oculto, mas é 
também o candidato popular. Porque há dois “queremos”: o “queremos” dos que querem ver se continuam 
nas posições e o “queremos” popular... Afinal, o que é que o senhor Getúlio Vargas é? É fascista? É 
comunista? É ateu? É cristão? Quer sair? Quer ficar? O povo, entretanto, parece que gosta dele por isso 
mesmo, porque ele é “à moda da casa 

Democracia. 16 set. 1945, apud GOMES, A. C.; D’ARAÚJO, M. C. Getulismo e trabalhismo. São Paulo: Ática, 1989 

 O movimento político mencionado no texto caracterizou-se por 
a) reclamar a participação das agremiações partidárias 
b) .apoiar a permanência da ditadura estadonovista. 
c) demandar a confirmação dos direitos trabalhistas. 
d) reivindicar a transição constitucional sob a influência do governante. 
e) resgatar a representatividade dos sindicatos sob controle social. 

 
7 – (UNESP) A construção de Brasília durante o governo Juscelino Kubitschek (1956-1961) teve, entre suas 

motivações oficiais, 
a) afastar de São Paulo a sede do governo federal, impedindo que a elite cafeicultora continuasse a 

controlá-lo.  
b) estimular a ocupação do interior do país, evitando a concentração das atividades econômicas em 

áreas litorâneas 
c) deslocar o funcionalismo público do Rio de Janeiro, permitindo que a cidade tivesse mais espaços 

para acolher os turistas.  
d) tornar a nova capital um importante centro fabril, reunindo a futura indústria de base do Brasil. 
e) reordenar o aparato militar brasileiro, expan-dindo suas áreas de atuação até as fronteiras dos países 

vizinhos. 
 
8 - Sobre o período inicial da Ditadura Civil-Militar no Brasil, assinale a alternativa incorreta: 

a) O regime civil-militar se instalou no Brasil em nome da “segurança nacional”, conceito corrente entre 
os países latino-americanos no período. 

b) O regime civil-militar imposto em 1964 dizia-se provisório; porém, criou mecanismos legais que 
permitiram sua permanência no poder até 1985. 

c) A estabilização da economia pode ser explicada, em parte, pela anulação da atuação dos sindicatos 
d) Em relação ao contexto da Guerra Fria, pode-se afirmar que os governos militares se alinharam ao 

bloco capitalista, comandado pelos Estados Unidos. 
e) A política econômica colocada em prática atendeu às reivindicações dos trabalhadores, por meio da 

adoção de medidas populistas e paternalistas. 
 
9) A respeito do Milagre Econômico Brasileiro, é correto afirmar: 

a) Resolveu todos os problemas econômicos do país de forma definitiva 
b) De imediato, reduziu o poder de consumo do povo brasileiro 
c) Foi marcado pela entrada de grande quantidade de capital estrangeiro no país. 
d) Contribuiu para gerar uma grave crise financeira nos Estados Unidos. 
e) Contribuiu para a redução da dívida externa brasileira 

 
10 ) A respeito da campanha Diretas á, é correto afirmar: 

a) Conseguiu atingir seus objetivos, tornando possível o voto direto para presidente em 1985. 
b) Recebeu pouco apoio da sociedade civil, motivo pelo qual suas reivindicações não foram atendidas 

pelos militares.  
c) Deu início à campanha pelo voto direto para presidente, em 1985, proposta que foi vetada pelos 

militares, adiando o processo eleitoral para 1989. 
d) Marcou a mobilização civil no auge da Ditadura Civil-Militar. 
e) Está relacionada ao contexto que garantiu a vitória de José Sarney nas eleições de 1985. 

 


