
 
COLÉGIO SÃO MARCOS – EDUCAÇÃO INFANTIL, 
ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO. 
Rua José Maria de Paula, nº 1825    -  Tel: (0XX43) 3432- 4356 
CEP 86.900-000                                    Jandaia do Sul – Paraná 
5º ano                                       Professora: Andreia Regina                                                  

                         Aluno(a)________________________________________ 
 

AVALIAÇÃO DE HISTÓRIA -  4° BIMESTRE 
 
 

Questão 1 
________________________________________________________  

Sobre a abolição da escravidão no Brasil, podemos afirmar que: 

A) no Brasil, não existiram planos de inclusão social para que os ex-escravizados 
fossem inseridos adequadamente na sociedade.   

B) os ex-escravizados receberam do governo ferramentas, comida e terras para seu 
sustento.   

C) a abolição da escravidão acabou com as desigualdades sociais enfrentadas pelos 
escravizados.  

D) os ex-escavizados não sofriam preconceito, por causa de sua antiga condição e da 
cor de sua pele.   
 

Questão 2 
________________________________________________________  

Em junho de 1890, o presidente Deodoro da Fonseca convocou eleições para a 
Assembleia Constituinte, a fim de elaborar a nova Constituição. Em fevereiro de 1891, 
foi promulgada a primeira Constituição republicana brasileira. Entre as principais 
características dessa Constituição, podemos reconhecer 

A) a união entre o Estado e a Igreja cristã.  

B) o estabelecimento de uma República federativa.  

C) o voto universal para homens e mulheres.  

D) a junção dos chamados três poderes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Questão 3 
________________________________________________________  

Tão logo se iniciou a Guerra, tanto o Paraguai quanto os aliados imaginaram que a vitória 
total seria imediata. Entretanto, ela acabou se revelando no mais sangrento conflito sul-
americano, que se estendeu até 1870. Foi uma guerra difícil, travada, em grande parte, 
em terreno pantanoso de difícil acesso. 

Texto elaborado com finalidade didática. 

Como evidenciado pelo texto, a Guerra do Paraguai (1864-1870) converteu-se em um 
episódio histórico de grandes proporções, deixando profundas marcas nas nações que se 
envolveram nesse confronto. Entre as principais consequências de tal conflito para o 
Brasil, pode-se identificar 

A) o declínio do patriotismo em diferentes regiões, sobretudo entre os gaúchos.  

B) a transformação da Guarda Nacional em instituição militar mais prestigiada.  

C) o desgaste do governo imperial e o fortalecimento dos valores republicanos.  

D) a transformação do Paraguai em uma província, cujo nome era “Cisplatina”.  

E) o reconhecimento da cidadania dos escravos que haviam lutado pelo Brasil.  
 

Questão 4 
________________________________________________________  

As favelas cariocas aumentaram com a derrubada dos cortiços. 
 
(   ) verdadeiro  
 
(   ) falso 
 

Questão 5 
________________________________________________________  

Observe a charge para responder ao que se pede.  

 

 



 

 
  

STORNI, 1927. IN: LEMOS, RENATO. UMA HISTÓRIA DO BRASIL ATRAVÉS 
DA 

CARICATURA. RIO DE JANEIRO: BOM TEXTO, LETRAS E EXPRESSÕES, 2001 
  

A charge, de 1902, faz referência a uma prática eleitoral bastante comum na República 
Oligárquica brasileira chamada de  

A) voto secreto.   

B)  voto feminino.   

C) voto censitário.   

D) voto universal.  

E) voto de cabresto.   
 

Questão 6 
________________________________________________________  

O que foi a “política do café com leite”, ocorrida durante a Primeira República? 

A) Foi uma medida econômica para salvar as produções de café e leite durante a 
Primeira República.  

B) Foi um acordo político entre as oligarquias de Minas Gerais e São Paulo pelo 
controle do poder presidencial durante parte da Primeira República.  

C) Foi um acordo político entre líderes republicanos e líderes religiosos, para manter 
Estado e Igreja católica atrelados.  

D) Foi um acordo político entre as oligarquias de Minas Gerais e Rio de Janeiro, então 
capital da República, pelo controle do poder presidencial.  
 

Questão 7 
________________________________________________________  

 



 

 

Polícia do estado do Rio Grande do Sul protegendo uma fábrica em Porto Alegre 
durante a Greve Geral de 1917. 

Na Greve Geral de 1917, as principais reivindicações dos operários eram 

A) a destruição das máquinas e o retorno para o campo.  

B) o aumento de salário e a diminuição da jornada de trabalho.  

C) a construção de uma arte brasileira e inovadora.  

D) o aumento das horas trabalhadas e a continuação do voto de cabresto.  

E) a expulsão dos estrangeiros e a destruição das fazendas de café.  
 
 
 

Questão 8 
________________________________________________________  

Observe a imagem e responda à questão. 

 

Revolta da vacina, o momento que a saúde pública virou um problema do governo. 

MONTAGEM SOBRE IMAGEM MORPHART CREATION/SHUTTERSTOCK 

Em 1904, ocorreu no Rio de Janeiro a Revolta da Vacina, na qual 

A) a população se revoltou com a falta de vacinas para todos.  

B) a população se revoltou com a obrigatoriedade da vacina contra varíola.  

C) a população passou a exigir melhores condições higiênicas e sanitárias do governo.  

D) o governo reduziu o número de vacinas e selecionou os que seriam beneficiados com 
os medicamentos.  
 
 



 
 
 
 

Questão 9 
________________________________________________________  

Os movimentos tenentistas, surgidos na década de 1920, defendiam a moralização do 
sistema político-eleitoral com a implementação de medidas que visavam ajustar a 
representação política aos interesses das classes médias urbanas não contempladas no 
sistema oligárquico. Dentre as suas exigências estavam:  

A) Instituição do voto secreto para pôr fim aos resultados fraudulentos e a entrada do 
Brasil na Primeira Guerra Mundial para acelerar a industrialização brasileira.   

B) O fim do voto de cabresto e censitário e a ascensão de trabalhadores urbanos ao 
poder político.  

C) A manutenção das estruturas socioeconômicas assentadas no latifúndio monocultor-
exportador e a defesa da política do “café com leite”.   

D) A instituição do voto aberto e universal, extensivo aos analfabetos e o apoio à 
Revolução Socialista.  

E) A instituição do voto secreto e o fim das eleições fraudulentas, manipuladas pela 
política do “café com leite”.  
 

Questão 10 
________________________________________________________  

Durante o Governo de Getúlio Vargas, foram realizadas diversas mudanças políticas e 
sociais, entre elas a  

A)  proclamação da República presidencialista no Brasil.   

B) construção da Avenida Rio Branco, no Rio de Janeiro.   

C)  aprovação da Lei do Ventre Livre e a abolição da escravidão.   

D) criação das leis trabalhistas e a instituição do voto feminino. 
   
 

Questão 11 
________________________________________________________  

Durante o governo provisório de Getúlio Vargas no Brasil, entre 1930 e 1934, ocorreu 
um importante conflito político-militar liderado pelo estado de São Paulo em oposição ao 
governo federal. Trata-se da: 

A) Revolução Constitucionalista.  

B) Revolta da Vacina.  

C) Revolta da Armada.  

D) Revolta da Chibata.  

E) Intentona Comunista.  
 



 
 
 

Questão 12 
________________________________________________________  

O governo de Getúlio Vargas foi marcado por uma forte propaganda, que buscava 
valorizar o patriotismo e a figura do presidente. Para atingir o seu objetivo, Vargas criou 
um órgão chamado Departamento de Imprensa e Propaganda, também conhecido como 
DIP, o qual, além de propagar a imagem de Vargas como um líder bondoso e carismático, 
foi instrumento de censura àqueles que o criticavam. Entre os meios de comunicação mais 
utilizados pelo governo Vargas, podemos destacar 

A) a internet, uma rede mundial de computadores que facilitava o envio das 
informações.  

B) a televisão, uma vez que muitas famílias brasileiras gostavam de programas 
televisivos.  

C) o telégrafo, um pequeno aparelho facilmente encontrado em casas, oficinas e lojas.  

D) o rádio, pois a maioria dos brasileiros contava com esse aparelho em sua moradia.  


