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ENSINO FUNDAMENTAL - HISTÓRIA 

1. Para tratar os grandes períodos de tempo vividos 
pela humanidade, os historiadores se referem ao 
tempo, utilizando milênios, séculos e décadas. 

 
A eleição do atual presidente do Brasil ocorreu no 
 
A) Século XX. C) Século XXI. 
B) Século XIX. D) Século XVIII. 
 
2. Para localizar os fatos históricos, os historiadores, 

além de usar os calendários, convencionaram dividir 
a história em períodos. A partir dessa informação, 
complete a frase: 

 
O período em que os homens não tinham escrita é 
chamado de _________________ , e o período em que 
os povos utilizavam a escrita, de _________________ 
 

A) Idade Antiga – Paleolítico. 
B) Paleolítico – Neolítico. 
C) Neolítico – Idade Antiga. 
D) Neolítico – Paleolítico. 
 
3. Desde o aparecimento do homem na Terra, os 

agrupamentos humanos garantem sua  
sobrevivência e enfrentam as condições do mundo 
graças ao trabalho. 

 
O fenômeno que provoca as trocas culturais entre os 
povos e a influência do modo de vida e produção dos 
países ricos sobre os demais é cada vez mais acentuado 
graças à 

 
A) Globalização. 
B) Socialização do Capital. 
C) Diversidade Cultural. 
D) Divisão Internacional do Trabalho ( DIT ). 
 
4. Enumere a segunda coluna de acordo com a 

primeira. 
 

I.   Agricultura  (   ) Tem morada fixa em uma região. 
II.  Nômade (   ) Documentos, ruínas, vestígios. 
III. Sedentário (   ) Início da fase  sedentária. 
IV.Fontes 

históricas 
(   ) Povo que vive se deslocando de 

uma região a outra. 

 
A) I – II - III – IV C) II – III – I - IV 
B) III – IV – I – II D) IV – III – II – I 
 
5. Os escravos negros reagiram de várias maneiras 

contra a situação a que estavam submetidos no 
período da escravidão. 

 
A mais representativa forma de resistência negra no 
Brasil foi (foram) 
 

A) Bantos. 
B) Sudaneses. 
C) Quilombos dos Palmares. 
D) Os negros do Congo. 
 
6. A economia açucareira no Brasil caracterizou-se 

pela plantação de um só produto, pela cana-de-
açúcar, pela grande propriedade e pelo trabalho 
escravo. 

 
Podemos afirmar que as palavras sublinhadas 
correspondem, respectivamente, à(ao) 
 

A) monocultura – minifúndio. 
B) latifúndio – monocultura. 
C) monocultura – latifúndio. 
D) latifúndio – minifúndio. 
 
7. Assinale com “F” as alternativas FALSAS e com “V”, 

as VERDADEIRAS. 
 
( ) Nós vivemos atualmente na Idade Contemporânea. 
( ) A Idade Contemporânea vai da invasão de 

Constantinopla até nossos dias.  
( ) Os registros do passado são chamados de fontes 

históricas. 
( ) O Brasil foi descoberto na Idade Contemporânea. 
 

Assinale a alternativa correta. 
 
A) F – F – F – V. 
B) V – V – F – F. 
C) V – F – V – F. 
D) V – V – V – F. 
 



 
8. A Bomba Atômica lançada sobre a cidade de 

Hiroshima pelos  EUA marca 
 
A) o início da Segunda Guerra Mundial. 
B) o fim da Primeira  Guerra Mundial. 
C) o fim da Segunda Guerra Mundial. 
D) o início da Primeira Guerra Mundial. 
 
9. Durante a Segunda metade do século XIX, o café 

sustentou a economia brasileira, o que provocou 
várias transformações no Brasil. 

 
Entre os fatores de desenvolvimento provocados pelo 
café, podemos citar: 
 
I.   A implantação do sistema ferroviário. 
II.  O crescimento e o surgimento de diversas cidades. 
III. A elevação da cidade de São Paulo à capital 

brasileira. 
IV. A introdução do trabalho livre e assalariado. 

 
Assinale a alternativa correta. 

 
A) I – II – III – IV. C) I – II – IV. 
B) II – III – IV. D) II – III. 
 
10. Na Segunda metade do século XIX, a economia 

brasileira estava passando por sensíveis 
transformações. Os liberais e os conservadores se 
alternavam no poder. Em 1870, é assinado por 
muitos intelectuais um manifesto propondo um novo 
regime. 

 
A esse manifesto, deu-se o nome de 

 
A) Manifesto Restaurador. 
B) Manifesto Republicano. 
C) Manifesto Liberal Exaltado. 
D) Movimento Farroupilhas. 
 
11. No ano de 1930, ocorrem grandes transformações 

no Brasil. O presidente  Washington Luís foi 
deposto pondo fim à República Velha e dando 
início à chamada 

 
A) Intentona Comunista. 
B) Era Vargas. 
C) Revolução Constitucionalista. 
D) Aliança Liberal. 
 
12. Durante a Era Vargas em  1934, uma nova 

Constituição foi promulgada no Brasil. 
 

Assinale algumas de suas características: 
 

I.   O voto feminino; 
II.  Jornada de oito horas de trabalho; 
III. Mandato presidencial de cinco anos; 
IV. Proibição do trabalho de menores de 14 anos de 

idade. 
 

Assinale a alternativa correta. 

 
A) I – II – III – IV. C) I – II – IV. 
B) I – II – III. D) II – IV. 
 
13. Desde o seu aparecimento, o Homem luta pela 
Terra para o sustento da família. 

Sobre esse assunto, assinale a única alternativa 
verdadeira. 

 
A) O MST é um movimento organizado que reivindica a 

reforma agrária, defende o uso da terra em sua função 
social, econômica e ecológica. 

B) O MST defende o uso da monocultura e do latifúndio.  
C) A causa dos trabalhadores sem-terra não tem o apoio 

das ONGs e partidos políticos, porque suas 
manifestações não são aceitas pelo governo. 

D) Latifúndio são pequenas propriedades rurais. 
 
14. O absolutismo na França no século XVII, 

consolidou-se com a dinastia dos Bourbons, 
atingindo seu apogeu no governo de 

 
A) Henrique IV. C) Luís XIV. 
B) Luís XIII. D) Luís XV. 
 
15. Em meados do século XVIII, a máquina foi 

suplantando o trabalho humano, e uma nova 
relação entre trabalho e capital se impôs, marcando 
um conjunto de mudanças tecnológicas profundas 
na economia. 

 
Em que país teve início a Revolução Industrial? 
 

A) França. C) Estados Unidos. 
B) Inglaterra. D) Itália. 
 
16. O sistema econômico capitalista caracteriza-se por 
 

I.   Acúmulo de capital. 
II.  Propriedade privada. 
III. Socialização dos meios de produção. 
IV. Trabalho assalariado. 

 
Assinale a alternativa correta. 
 
A) I – II – III – IV. C) I – III – IV. 
B) I – II – IV. D) III – IV. 
 
17. A consolidação do sistema econômico capitalista 

ocorreu com 
 

I.   A ideologia burguesa. 
II.  O liberalismo. 
III. O controle do Estado na economia. 

 
Assinale a alternativa correta. 

 
A) I – II – III. C)  I – III. 
B) I – II. D)  II – III. 
 



 
18. No século XIX, ocorreu significativa expansão dos 

Estados capitalistas europeus, particularmente da 
Inglaterra e da França. 

 
Que regiões foram objetos desse colonialismo? 

 
A) América e Ásia. C) África e América. 
B) África e Ásia. D) Europa e África. 
 
19. O avanço capitalista na África e na Ásia gerou um 

clima de tensão entre as potências capitalistas, que 
levou à 

 
A) Primeira Guerra Mundial. 
B) Segunda Guerra Mundial. 
C) Tríplice Entente. 
D) Tríplice Aliança. 
 
20. A rivalidade entre as duas potências mundiais 

(EUA X EX - URSS), após a Segunda Guerra 
Mundial, levou-as a disputarem áreas de influência 
internacional. 

 
Qual o único país da América que implantou o 

Socialismo? 
 
A) Chile. C) Cuba. 
B) Venezuela. D) Argentina. 


