
         
 
 

Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio. 

Jandaia do Sul, 21 de junho de 2020. 

 

AVALIAÇÃO BIMESTRAL DE HISTÓRIA 2º ANO 

Aluno: _______________________________________________________ nº___ 

Professor: Lucas Pereira Arruda 

 

1) Sabe-se que a política no Segundo Reinado foi dominada por dois grandes 

grupos políticos: os liberais e os conservadores. O Governo imperial adotou 

basicamente duas estratégias políticas para controlar esses grupos. 

Identifique-as.  

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

2) Em 1847, D. Pedro resolveu criar o cargo de presidente do Conselho de 

Ministros, instituindo no Brasil o parlamentarismo às avessas. Explique 

resumidamente como funciona o sistema parlamentarista e como era o sistema 

brasileiro.  

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

3) Já em 1827, o café ocupava o segundo lugar na pauta de exportações 

brasileiras, e em 1831, primeiro ano do período regencial, assumiu o primeiro 

posto, ultrapassando o açúcar. Isso se manteve até o governo Vargas, em pleno 

período republicano. A respeito da produção de café, identifique as duas 

principais regiões produtores, bem como suas principais características.  

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

4) A respeito da imigração europeia para o Brasil ao longo do século XIX, 

identifique as três estratégias utilizadas para atrair imigrantes europeus para o 

Brasil. Cite, no mínimo, duas de suas características. 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 



5) (UFU-MG) A Guerra do Paraguai, encerrada em 1870, foi um 

acontecimento com profundas implicações para os Estados que nela se 

envolveram militarmente. Considerando seus efeitos sobre o Império 

Brasileiro, podemos afirmar que: 

 

I. o fortalecimento do exército, a participação de escravos na luta, o 

endividamento do Brasil e o abalo da opinião pública levaram a uma crise do 

Império, tendo como efeitos mais imediatos a criação do “Partido 

Republicano” e a aprovação da “Lei do Ventre Livre”. 

II. a vitória brasileira possibilitou a reanexação da Cisplatina ao território do 

Império, repercutindo favoravelmente na opinião pública nacional e 

internacional. 

III. o Brasil, com a vitória, conseguiu anexar parte do território do norte do 

Paraguai, obtendo acesso livre à navegação dos rios Paraná e Paraguai, 

fundamental à comunicação com o Mato Grosso. 

IV. a vitória brasileira não satisfez a Inglaterra, que temia a afirmação do 

Brasil como uma grande potência econômica e militar na América do Sul. 

Assim, os ingleses buscaram atingir o Brasil com uma nova campanha 

contra a escravidão, levando à aprovação da “Lei do Ventre Livre”. 

 

Assinale a alternativa correta: 

a) II e III são corretas. 

b) I e II são corretas. 

c) I e III são corretas. 

d) II e IV são corretas. 

 

6) Quando se fala das leis abolicionistas decretadas no intervalo de tempo entre 

1850 e 1888, referimo-nos especificamente às  

 

a) leis Saraiva e Eusébio de Queirós. 

b) leis Eusébio de Queirós e Bill Aberdeen. 

c) leis do Ventre Livre e dos Sexagenários. 

d) leis Saraiva e dos Sexagenários. 

e) leis Bill Aberdeen e do Ventre Livre. 

 

7) Na década de 1880, o movimento abolicionista ganhou força e foi 

acompanhado por uma reação conservadora. Os parlamentares escravocratas 

conseguiram aprovar uma lei que fazia sensíveis modificações no sistema 

eleitoral brasileiro e garantia a exclusão do acesso ao voto de uma parcela 

considerável do país. Essa lei, aprovada em 1881, ficou conhecida como:  

 

a) Lei Saraiva 

b) Lei Saraiva-Cotegipe 

c) Lei Áurea 

d) Lei de Terras 

e) Lei Nabuco de Araújo 

 

8) (Uel) Um fator que contribuiu decisivamente para o processo de 

industrialização na Inglaterra do século XVIII foi:  

 



a) a acumulação de capital resultante da exploração colonial praticada pela 

Inglaterra através do comércio. 

b) a concorrência tecnológica entre ingleses e americanos, que estimulou o 

desenvolvimento econômico. 

c) a expulsão das tropas napoleônicas do território inglês, que uniu os 

interesses nacionais em torno de um esforço de desenvolvimento. 

d) o movimento ludista na Inglaterra com a destruição das máquinas 

consideradas obsoletas, ao incentivar a invenção de novas máquinas. 

e) a abertura de mercados na Alemanha e na França para a Inglaterra, por meio 

de um acordo comercial conhecido por Pacto de Berlim. 

 

9) Analise as colunas abaixo, onde constam os nomes de alguns filósofos do 

iluminismo de um lado, e suas obras de outro. 

I - Montesquieu a - Contrato Social 

II - Jean-Jaques Rousseau b - Enciclopédia 

III - Voltaire c - O Espírito das Leis 

IV - Diderot e D’Alembert d - Cartas inglesas 

Indique a alternativa que correlaciona corretamente as duas colunas. 

I-c; II-d; III-b; IV-a. 

I-d; II-c; III-a; IV-b. 

I-d; II-c; III-a; IV-b. 

I-b; II-d; III-a; IV-c. 

I-c; II-a; III-d; IV-b. 

 

10) (UEBA) No período do Iluminismo, no século XVIII, o filósofo 

Montesquieu defendia: 

divisão da riqueza nacional. 

divisão dos poderes executivo, legislativo e judiciário. 

divisão da política em nacional e internacional. 

formação de um Poder Moderador no Congresso Nacional. 

implantação da ditadura moderna. 

 
 
 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


