Provão
História – 5o ano

61 Os reis portugueses governaram o Brasil à distância, até o século XIX, porém
alguns acontecimentos na Europa mudaram essa situação. Em que ano a família
real portuguesa veio para o Brasil e onde se instalou?
a) A família real portuguesa veio para o Brasil em 1806 e instalou-se no Rio
Grande do Sul.
b) A família real portuguesa veio para o Brasil em 1815 e instalou-se em São
Vicente.
c) A família real portuguesa veio para o Brasil em 1808 e instalou-se no Rio de
Janeiro.
d) A família real portuguesa veio para o Brasil em 1821 e instalou-se em Minas
Gerais.
e) n.d.a.
62 As embarcações portuguesas chegaram ao Brasil, tão logo chegou Dom João e
tomou medidas importantes para tornar a cidade mais adequada. Das frases que
seguem faça a seleção das verdadeiras:
1 – Determinou a abertura dos portos, permitindo o comércio entre o Brasil e as
nações aliadas de Portugal.
2 – Mandou construir uma estátua em homenagem aos povos indígenas.
3 – Proclamou a independência do Brasil.
4 – Estimulou a vinda de artistas para retratar a nova sede da monarquia
portuguesa.
a) 1 e 4
b) 2 e 3
c) 1 e 2
d) 3 e 4
e) n.d.a.
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63 Com a morte de sua mãe, Dona Maria I, Dom João foi nomeado rei de Portugal e
do Brasil. Ele recebeu o título de Dom João VI. Sendo assim, ocorreram algumas
mudanças. Assinale V ou F:
– Dom Pedro era filho de Dom João VI, ele foi embora com seu pai para Portugal.
– Dom Pedro soube que a corte queria transformar novamente o Brasil em colônia
de Portugal.
– Os políticos brasileiros divergiam quanto à forma de conquistar a independência:
um grupo queria um processo lento e outro a independência imediata.
a) F, V, F

c) V, F, V

b) F, V, V

d) F, F, V

e) n.d.a.

64 A corte portuguesa exigiu que Dom Pedro voltasse a Portugal e determinou que
as províncias obedecessem apenas às suas ordens, no entanto uma comissão
entregou-lhe um abaixo-assinado com mais de oito mil assinaturas pedindo-lhe
que ficasse no Brasil e Dom Pedro declarou:
a) “Como é para o bem de todos e felicidade geral da nação, digo:
Independência ou Morte.”
b) “Como é para o bem de todos e felicidade geral da nação, de hoje em diante
nossas relações estão quebradas.”
c) “Como é para o bem de todos e felicidade geral da nação, eu declaro: Ordem
e Progresso.”
d) “Como é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto, diga
ao povo que fico.”
e) n.d.a.
65 Com o conhecimento adquirido sobre a independência do Brasil, relacione os
acontecimentos, associando-os:
1 – O Brasil seria novamente colônia.
2 – Elites brasileiras.
3 – Dia do Fico.
4 – Escravos e trabalhadores livres.
22
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– Dom Pedro desobedeceu às ordens portuguesas e declarou que iria permanecer
no Brasil.
– O apoio dessa camada social a Dom Pedro foi importante para a independência.
– A vida dessas pessoas não se modificou com a independência.
– Era o desejo das cortes portuguesas.
a) 2, 4, 1, 3

c) 3, 2, 4, 1

b) 4, 3, 1, 2

d) 1, 2, 3, 4

66 A fim de elaborar a primeira

e) n.d.a.

brasileira foi reunida uma

Assembleia Constituinte. Dom Pedro não aprovou o projeto de
elaborado pelos brasileiros e ele não podia exercer um poder absoluto. A palavra
que completa a frase é:
a) Constituição.

c) Assembleia.

b) Independência.

d) Revolução.

e) n.d.a.

67 Com muita atenção leia as perguntas:
I – O que foi o Primeiro Reinado?
II – Como foi o processo de desenvolvimento da primeira Constituição do Brasil
independente?
III – Dom Pedro I enfrentou vários problemas durante o seu governo, como a
Confederação do Equador. O que foi esse movimento?
IV – Como acabou o reinado de Dom Pedro I no Brasil?
– Dom Pedro I dissolveu a Assembleia que havia convocado para elaborar a
Constituição em 1824, que dava plenos poderes ao imperador.
– No dia 7 de abril de 1831, Dom Pedro I abdicou do trono em favor de seu filho,
Pedro de Alcântara, então com cinco anos de idade.
– Foi o período em que Dom Pedro I governou o Brasil.
– Foi uma revolução que desejava transformar Pernambuco, Ceará, Rio Grande do
Norte e Paraíba em uma república independente.
HISTÓRIA 5o ANO
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a) I, II, III, IV

c) II, IV, I, III

b) II, I, IV, III

d) IV, III, II, I

e) n.d.a.

68 O país passou a ser governado por regentes, porque Pedro de Alcântara, sucessor
de Dom Pedro I, não tinha:
a) competência.

c) autoridade.

b) idade.

d) regência.

69 Complete:

e) n.d.a.

é a pessoa que rege o governo no lugar do

governante oficial.
a) presidente

c) prefeito

b) governador

d) regente

e) n.d.a.

70 Para restabelecer a ordem no país e resolver as questões políticas, foi antecipada
a maioridade de Pedro de Alcântara, então com quase 15 anos de idade. Quais
foram essas questões políticas?
a) Impostos elevados, dificuldades das províncias para comercializar seus produtos
e a pobreza da população.
b) Impostos elevados, criação da guarda municipal e a pobreza da população.
c) Impostos elevados, dificuldades das províncias para comercializar seus produtos
e a riqueza da população.
d) Impostos elevados, exagerada vendas dos produtos e a riqueza da população.
e) n.d.a.
71 Dom Pedro II foi preparado durante toda a sua juventude para ser o novo
imperador. Estudou, viajou pelo Brasil e para outros países. Marque as frases que
registram fatos ocorridos no governo de Dom Pedro II:
1 – A economia do Brasil no século XIX sustentou-se com o cultivo do café.
2 – Dom Pedro II começou a governar com a idade de 18 anos.
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3 – O Segundo Reinado durou quase cinquenta anos e nesse período o Brasil foi
governado por Dom Pedro II.
4 – Dom Pedro II enfrentou conflitos com alguns países vizinhos. O conflito mais
longo foi a Guerra do Paraguai.
5 – Dom Pedro II conseguiu pacificar as revoltas iniciadas no período das Regências.
6 – O governo construiu ferrovias, melhorou os portos, ajudou a instalar indústrias
e criou escolas.
7 – Dom Pedro II não conseguiu vencer a Revolução Praieira.
a) 1, 2, 4

c) 2, 3, 4, 5

b) 1, 3, 4, 5, 6

d) 2, 3, 5, 6

72

e) n.d.a.

trouxe as primeiras mudas de café para o Brasil. As mudas de
café chegaram ao Rio de Janeiro levadas por

. Os nomes que

completam as frases são:
a) Luís Alves de Lima e Silva / Dom Pedro II.
b) Dom Pedro I / Francisco de Melo Palheta.
c) Francisco de Melo Palheta / João Alberto Castelo Branco.
d) João Alberto Castelo branco / Luís Alves de Lima e Silva.
e) n.d.a.
73 O café expandiu-se graças a trabalhadores escravizados, a facilidade de transporte
e a proximidade do porto. Por quais províncias o café se expandiu?
a) São Paulo, Bahia, Minas Gerais e Pará.
b) Amazonas, Rio de Janeiro, Mato Grosso e Ceará.
c) Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo.
d) Paraná, Maranhão, Rondônia e Santa Catarina.
e) n.d.a.
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74 Com o dinheiro, o governo recebeu impostos que ajudaram a construir ferrovias e
escolas, aparelhar portos, instalar indústrias, entre outros benefícios. Tudo isso foi
possível em virtude do bom desenvolvimento do café, que ocorreu devido:
a) à terra roxa e ao clima temperado e úmido.
b) à terra vermelha e ao clima equatorial semiárido.
c) à terra preta e ao clima tropical semiúmido.
d) à terra argilosa e ao clima subtropical.
e) n.d.a.
75 A escravidão teve início no Brasil quando os portugueses trouxeram africanos
escravizados para desempenhar diversos trabalhos. Durante o século XIX e,
principalmente, durante o governo de Dom Pedro II, o trabalho escravo passou a
ser combatido. Relacione as informações:
– Nome da lei que garantiu liberdade a todos os filhos de escravos nascidos a
partir de 1871.
– Continente de onde vieram milhares de pessoas escravizadas para trabalhar no Brasil.
– Poeta que fazia parte do grupo de abolicionistas do final do século XIX.
– Nome da lei que dava liberdade aos escravos com mais de 65 anos.
– Principal produto cultivado nas fazendas, onde milhares de escravizados
trabalharam.
a) Sexagenário, café, Castro Alves, Ventre Livre.
b) Ventre Livre, África, Castro Alves, Sexagenário, café.
c) café, África, Sexagenário, Ventre Livre, Castro Alves.
d) África, Ventre Livre, café, Castro Alves, Sexagenário.
e) n.d.a.
76 A _____________, que deu liberdade a todos os escravos e acabou oficialmente
com a escravidão no Brasil, foi assinada pela princesa Isabel no dia 13 de maio de
1888. Essa lei recebeu o nome de:
26
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a) Lei do Sexagenário.

d) Lei Áurea.

b) Lei do Ventre Livre.

e) n.d.a.

c) Lei da Abolição.
77 Alguns grupos da sociedade estavam descontentes com o governo de Dom Pedro
II. Alguns faziam fortes críticas ao imperador. Com a proclamação da república,
Dom Pedro II:
a) continuou no Brasil.
b) foi exilado do Brasil.
c) abandonou o Brasil voluntariamente.
d) foi proclamado presidente do Brasil.
e) n.d.a.
78 Para se instalar a república no Brasil, o primeiro passo foi proclamar o fim do
governo imperial. No dia 15 de novembro de 1889,

anunciou

que o Brasil não seria mais uma monarquia. Quem fez o anúncio?
a) Getúlio Vargas.

d) Jânio Quadros.

b) Juscelino Kubitschek.

e) n.d.a.

c) João Goulart.
79 Uma revolução em 1930, chefiada por Getúlio Vargas, inaugurou a Era Vargas. O
que aconteceu durante a Era Vargas? Escreva V para as afirmativas verdadeiras e F
para as falsas:
– Foram extintos os partidos políticos no período do Estado Novo.
– A imprensa foi censurada durante o Governo Provisório.
– O Governo Constitucional aconteceu de 1934 a 1937.
– O Congresso foi dissolvido entre 1937 e 1945.
a) V, F, V, V
HISTÓRIA 5o ANO
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b) V, V, F, F

c) F, V, V, F

d) F, F, V, V

e) n.d.a.
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80 Sobre o período da redemocratização associe alguns fatos ocorridos nos governos,
com os seus presidentes governantes:
I – Jânio Quadros

III – Getúlio Vargas

II – João Goulart

IV – Juscelino Kubitschek

– Eleito pelo voto popular, não concluiu seu mandato, pois cometeu suicídio em
agosto de 1954.
– Foi eleito em 1955. Em seu governo houve grande desenvolvimento industrial,
ocorreu a transferência da capital do país para Brasília e houve aumento da
inflação e aceleração no desmatamento.
– Governou apenas sete meses, pois em agosto de 1961 renunciou.
– Fez um governo que descontentou a classe dominante. Por isso, foi deposto
pelas Forças Armadas, em 31 de março de 1964.
a) I, IV, III, II
b) IV, III, II, I
c) II, I, III, IV
d) III, IV, I, II
e) n.d.a.
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