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                     AVALIAÇÃO BIMESTRAL DE HISTÓRIA

        Leia as sentenças abaixo e assinale com  “X” a alternativa correta para cada questão.

1- Um dos fatores que favoreceu  o fim do Império Brasileiro foi:

      (    ) Chegada de D. Pedro II à Portugal.

      (    ) A chegada de imigrantes que defendiam os direitos dos trabalhadores.

      (    )  A destruição das tropas de Napoleão.

2- Qual dos fatores abaixo justifica o aumento de imigrantes no Brasil no período imperial?

(    ) A natureza exuberante da época atraia os turistas estrangeiros que adoravam praia.

(   ) Para substituir os índios nas roças.

(   ) O fim do tráfico de escravos fez com que pessoas de outros países viessem para cá, com 
o objetivo de trabalhar nas fazendas de café.

3- Como os jornais apresentavam a figura do imperador no período Imperial?

(   )  Somente publicavam imagens dele jovem.

(   )   Publicavam imagens dele brincando com crianças de rua.

(     ) Publicavam imagens do imperador cansado e velho.

4- Após a Proclamação da República em 15 de Novembro de 1889 podemos afirmar que:

(    )  A situação econômica do povo brasileiro melhorou muito, principalmente das pessoas 

mais pobres que ficaram ricas, algumas até ficaram milionárias.

(    )  Logo após a Proclamação da República Dilma foi eleita a primeira presidente do Brasil.

(    ) A situação da população pouco mudou, pois o povo continuou sob o domínio de 

governantes que atendiam somente aos interesses das pessoas mais ricas do país.



5- O que aconteceu com a família imperial após a Proclamação da República?

(    )  A família imperial foi obrigada a trabalhar nas fazenda de café no lugar dos escravos..

(    ) A família imperial foi obrigada a doar suas terras para os índios.

(     ) A família imperial deixou o Brasil e voltou para a Europa.


