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CIÊNCIAS HUMANAS 

ADA – 1º BIMESTRE – CICLO I 
 HISTÓRIA – 3ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO – 2018 

 
 
Professor(a), as atividades de fortalecimento da aprendizagem foram elaboradas com intuito de ajudar os 
estudantes a desenvolverem suas habilidades nas expectativas de aprendizagem, cujos resultados na ADA do 
Ciclo I foram considerados os mais baixos, ou seja, respectivamente 48.2% e 19.8%. 
 
Expectativa de aprendizagem 

• EAH1-Analisar as formas de dominação do coronelismo no Brasil e em Goiás. 

• EAH3-Compreender os conceitos de Fascismo e Nazismo.  
 

ATIVIDADES 
 

Leia os textos e, a seguir, responda a atividade 1.  
 
(ENEM) 

Até que ponto, a partir de posturas e interesses diversos, as oligarquias paulista e mineira dominaram a 
cena política nacional na Primeira República? A união de ambas foi um traço fundamental, mas que não conta 
toda a história do período. A união foi feita com a preponderância de uma ou de outra das duas frações. Com o 
tempo, surgiram as discussões e um grande desacerto final.  

FAUSTO, B. História do Brasil. São Paulo: EdUSP, 2004 [adaptado] 
 
A imagem de um bem-sucedido acordo café com leite entre São Paulo e Minas, um acordo de alternância 

de presidência entre os dois estados, não passa de uma idealização de um processo muito mais caótico e cheio 
de conflitos. Profundas divergências políticas colocavam-nos em confronto por causa de diferentes graus de 
envolvimento no comércio exterior. 

TOPIK, S. A presença do estado na economia política do Brasil de 1889 a 1930. Rio de Janeiro: Record, 
1989 [adaptado] 

1. Para a caracterização do processo político durante a Primeira República, utiliza-se com frequência a 
expressão Política do Café com Leite. No entanto, os textos apresentam a seguinte ressalva sobre a sua 
utilização: 
(A) A riqueza gerada pelo café dava à oligarquia paulista a prerrogativa de indicar os candidatos à presidência, 
sem necessidade de alianças. 
(B) As divisões políticas internas de cada estado da federação invalidavam o uso do conceito de aliança entre 
estados para esse período. 
(C) As disputas políticas do período contradiziam a suposta estabilidade da aliança entre mineiros e paulistas. 
(D) A centralização do poder no executivo federal impedia a formação de uma aliança duradoura entre as 
oligarquias. 
(E) A diversificação da produção e a preocupação com o mercado interno unificavam os interesses das 
oligarquias. 
Gabarito: C 
Expectativa de aprendizagem 

• Analisar as formas de dominação do coronelismo no Brasil e em Goiás. 
Comentário 
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As disputas políticas entre as oligarquias durante a República Velha eram intensas, mas ainda assim o pacto 
federativo firmado com a “política dos governadores”, proposta por Campos Sales, garantia certa estabilidade 
ao sistema por meio da alternância entre São Paulo e Minas no poder. As oligarquias de outros estados 
orbitavam em torno dessas duas. 
Disponível em:< https://exercicios.brasilescola.uol.com.br/exercicios-historia-do-brasil/exercicios-sobre-politica-

cafe-com-leite.htm#questao-1> Acesso em: 04 maio 2018.  
 
2. “... o chefe político lhes dava roupa, cachaça e uma papeleta de voto..."  

 
 Ao texto pode-se associar, na evolução política brasileira, o  
 
(A) centralismo e a Colônia. 
(B) federalismo e o Império. 
(C) democracia e a República. 
(D) centralismo e a Monarquia. 
(E) coronelismo e a República Velha. 

Disponível em: <http://desafiosdahistoria.blogspot.com.br/2012/04/questoes-de-historia-do-brasil-tema.html>. Acesso em: 03 maio 
2018 (adaptada). 

Gabarito: E 
Expectativa de aprendizagem 

• Analisar as formas de dominação do coronelismo no Brasil e em Goiás. 
Comentário:  
Esta atividade permite ao estudante identificar o período histórico político vivenciado no país, a República 
Velha, bem como identificar uma de suas principais características, o coronelismo, peça fundamental para a 
compreensão da política do referido período. A frase apresentada na atividade permite ainda ao estudante 
perceber a troca de favores e indução de voto, implícitos na frase. 
 
Leia os textos e, a seguir, responda a atividade 3.  
 

 “Os autores que veem coronelismo no meio urbano e em fases recentes da história do país estão 
falando simplesmente de clientelismo. As relações clientelísticas, nesse caso, dispensam a presença do coronel, 
pois ela se dá entre o governo, ou políticos, e setores pobres da população. Deputados trocam votos por 
empregos e serviços públicos que conseguem graças à sua capacidade de influir sobre o Poder Executivo. Nesse 
sentido, é possível mesmo dizer que o clientelismo se ampliou com o fim do coronelismo e que ele aumenta 
com o decréscimo do mandonismo. À medida que os chefes políticos locais perdem a capacidade de controlar 
os votos da população, eles deixam de ser parceiros interessantes para o governo, que passa a tratar com os 
eleitores, transferindo para estes a relação clientelística”. 

 CARVALHO, José Murilo de. Mandonismo, Coronelismo, Clientelismo: Uma Discussão Conceitual. Dados, Rio de Janeiro, v. 40, n. 
2, 1997. 

 
3. No texto acima, o historiador José Murilo de Carvalho está reivindicando um maior cuidado com o uso do 
termo “coronelismo” para analisar a história política brasileira, insistindo em não confundir clientelismo com 
coronelismo. Acompanhando o raciocínio de José Murilo de Carvalho, o coronelismo pode ser identificado 
como uma política praticada 
 
(A) tipicamente nas regiões do interior do Brasil, com predominância agrária, na época da República Velha, na 

virada do século XIX para o XX. 
 (B) tipicamente no período imperial por políticos que queriam romper com o poder central do império, sem se 

estender à República. 
(C) tipicamente no Sudeste do Brasil, em estados como São Paulo e Rio de Janeiro, a partir da década de 1970. 
(D) majoritariamente nos grandes centros urbanos, a partir dos anos 2000. 
(E) tipicamente no período colonial pelos presidentes das províncias. 
Gabarito: A 
Expectativa de aprendizagem 

• Analisar as formas de dominação do coronelismo no Brasil e em Goiás. 
 
 
 

https://exercicios.brasilescola.uol.com.br/exercicios-historia-do-brasil/exercicios-sobre-politica-cafe-com-leite.htm#questao-1
https://exercicios.brasilescola.uol.com.br/exercicios-historia-do-brasil/exercicios-sobre-politica-cafe-com-leite.htm#questao-1
http://desafiosdahistoria.blogspot.com.br/2012/04/questoes-de-historia-do-brasil-tema.html
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Comentário 
O coronelismo ocorreu nas regiões centro-oeste e norte-nordeste (em especial, no sertão), principalmente na 
época da República Velha (1889-1930), ainda que tenham existido “ecos” de suas estruturas para além desse 
período. 

Disponível em: <https://exercicios.brasilescola.uol.com.br/exercicios-historia-do-brasil/exercicios-sobre-coronelismo.htm#questao-3>. 
Acesso em: 03 maio 2018 (adaptada).  

 

 
Observe imagem e, a seguir, responda a atividade 4.  
 

 
Cartaz por Felix Albrecht. 

No cartaz lê-se: "Mulheres! Milhões de homens sem trabalho. Milhões de crianças sem um futuro. Salve a 
família alemã. Vote em Adolf Hitler!" 

Disponível em: <http://mundophonographo.blogspot.com/2012/04/o-banqueiro-judeu-e-p-controle-das.html>. Acesso em: 07 nov. 2018. 

 
4. O cartaz revela o contexto de surgimento, em período de entreguerras, de regimes totalitários dentre eles o 
nazismo. Explique a relação entre Hitler e o surgimento do nazismo.  
Sugestão de resposta 
A crise econômica de 1929 e as punições sofridas pela Alemanha após a Primeira Guerra Mundial abriram 
espaço a movimentos ultranacionalistas de extrema direita, dentre os quais o Partido Nacional-Socialista dos 
Trabalhadores Alemães, também, conhecido como Partido Nazista, sob liderança de Hitler, criador da doutrina 
nazista. A crise provocou depressão econômica e uma forte onda de desemprego; em consequência, as 
camadas populares inclinaram-se para os extremismos, sobretudo o de esquerda (comunista). Nesse contexto, 
o nacionalismo exacerbado do movimento nazista contribuiu significativamente para ganhar apoio de certos 
segmentos do eleitorado. Sentido-se ameaçada, a alta burguesia alemã passou a apoiar Hitler, levando o 
Partido Nacional-Socialista a ser o mais votado nas eleições de 1932. 

Disponível em:< 
http://projetomedicina.com.br/site/attachments/article/605/historia_exercicios_idade_contemporanea_nazismo_facismo.pdf>. Acesso 

em: 03 maio 2018 (adaptada).  

Expectativa de aprendizagem 

• Compreender os conceitos de Fascismo e Nazismo.  
 
5. (Unitau) O Nazismo e o Fascismo surgiram:  
 
(A) do desenvolvimento de partidos nacionalistas, com pregações em favor de um Executivo forte, totalitário, 
com o objetivo de solucionar crises generalizadas diante da desorganização, após a Primeira Guerra Mundial.  
(B) com a instituição do parlamentarismo da Itália e na Alemanha, agregando partidos populares. 
(C) da esperança de conseguir estabilidade na união das "doutrinas liberais" de tendências individualistas.   
(D) com o enfraquecimento da alta burguesia e o apoio do governo às camadas lideradas pelos sindicatos e 
socialistas.  
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(E) do coletivismo pregado pelos marxistas. 
Gabarito: A 
Expectativa de aprendizagem 

• Compreender os conceitos de Fascismo e Nazismo.  
Comentário 
Professor(a), ao tratar da origem do Fascismo e do Nazismo com  os estudantes é necessário considerar o 
contexto em que surgiram. Sabe-se que no século XX a crise econômica e política após a Primeira Guerra 
Mundial, bem como o temor ao socialismo, deu origem aos movimentos totalitários baseado em forte 
nacionalismo e militarismo, constituindo-se uma reação aos valores democráticos e liberais.  
 

Disponível em: <http://cantinhomaissaber.blogspot.com.br/2016/06/nazifascismo-exercicios-com-gabarito.html>. Acesso em: 03 maio 
2018 (adaptada).  

 
 
6. (Cesgranrio) Em relação ao período compreendido entre as duas guerras mundiais (de 1919 a 39), 
caracterizado pela crise do Estado e da sociedade liberal, assinale a afirmativa correta:  
 
(A) O nazismo consolidou uma política interna de miscigenação racial e social visando a preparar a Alemanha 
para a expansão territorial.  
(B) O fascismo encontrou dificuldades sucessivas para implantar o corporativismo, pois sofreu uma violenta 
oposição dos setores conservadores da burguesia e da classe média italiana.  
(C) A ausência de uma política de auto-suficiência obrigou os regimes nazifascistas a compensar suas 
deficiências econômicas com o expansionismo militar. 
(D) A expansão da doutrina comunista na Europa, com a consolidação da Revolução Russa, favoreceu a Aliança 
com os comunistas italianos e alemães, cujo apoio propiciou a ascensão nazifascista.  
(E) Nazismo e fascismo são doutrinas baseadas no nacionalismo e no totalitarismo, cuja política 
intervencionista buscava a estabilidade do Estado. 
Gabarito: E 
Expectativa de aprendizagem 

• Compreender os conceitos de Fascismo e Nazismo.  
Comentário  
Professor(a), reforce com os estudantes as características do Fascismo e do Nazismo. Além do nacionalismo 
exacerbado e do totalitarismo, discuta a importância da guerra dentre desses regimes que a acreditavam como 
solução final, o corporativismo subordinado ao Estado.  Aproveite ainda para discutir o viés racista desses 
regimes.  

 
Disponível em: <http://cantinhomaissaber.blogspot.com.br/2016/06/nazifascismo-exercicios-com-gabarito.html>. Acesso em: 03 maio 

2018 (adaptada).  
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CIÊNCIAS HUMANAS 
ADA – 1º BIMESTRE – CICLO I 

GEOGRAFIA – 3ª SÉRIE – ENSINO MÉDIO 
 

Professor (a), as atividades de fortalecimento da aprendizagem foram elaboradas com o intuito de contribuir 
com os estudantes no desenvolvimento de suas habilidades nas expectativas de aprendizagem EAG1 e EAG2, 
cujos resultados na ADA do Ciclo I foram considerados os mais baixos, ou seja, respectivamente 33,3%, 41,2%. 
 
Expectativas de aprendizagem 

• EAG1-Reconhecer o papel socioeconômico que o continente Africano apresenta no contexto do espaço 
geográfico mundial. 

• EAG2-Compreender as desigualdades internas e conflitos regionais da África.       
 

Atividades 
 
1. Cite duas consequências do colonialismo ocorrido no continente africano, relacionado a produção agrícola.  
Sugestão de resposta 
As consequências do colonialismo no continente americano que se relaciona com a produção agrícola do país 
são a economia dependente, subordinada ao mercado internacional capitalista, e o desenvolvimento de 
grandes plantations, cujos produtos estão voltados para o mercado externo. 
 
Além das consequências citadas acima, podemos listar outras que se relacionam ao processo de colonialismo 
africano: 
− Desintegração da rede de transportes. 
– Criação de fronteiras artificiais, não respeitando as diferenças e particularidades de seus povos ou entre 
grupos étnicos e culturais. 
– O grau de instabilidade que ocorre até hoje. 
– As instituições estatais e a língua oficial do colonizador. 
– Fome, subnutrição, mão-de-obra mal remunerada, entre outras.  

Disponível em: <http://professorpereira.blogspot.com.br/2008/09/8-srie-exerccios-sobre-frica.html>. Acesso em: 03 maio 2018. 

 
Expectativa de aprendizagem 

• EAG1-Reconhecer o papel socioeconômico que o continente Africano apresenta no contexto do espaço 
geográfico mundial. 

 
2. Qual é a importância da agricultura familiar para a população do continente? 
Sugestão de resposta. 
A agricultura familiar é importante para a segurança alimentar dos países africanos. Também conhecida como 
agricultura de subsistência, com a finalidade de auto abastecimento, se desenvolve em pequenas e médias 
propriedades, e utilizam técnicas simples, com menores rendimentos, e em grande parcela usam mão de obra 
feminina.   

BORGES, Clarice. PAZ, Miguel. Tempo de geografia 8. 3. ed. São Paulo: Editora do Brasil, 2016. p. 234 
(adaptado).  
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Expectativa de aprendizagem 

• EAG1-Reconhecer o papel socioeconômico que o continente Africano apresenta no contexto do espaço 
geográfico mundial. 

    
 
3. O que é plantation? Qual é a relação desse modelo de produção com a colonização europeia no continente 
africano? 
A plantation é um sistema agrícola no qual se cultiva especialmente determinado tipo de produto tropical 
(monocultura) em grandes propriedades para exportação. Esse sistema foi introduzido pelos europeus no 
Período Colonial, com o objetivo de abastecer o mercado europeu na época. 

BORGES, Clarice. PAZ, Miguel. Tempo de geografia 8. 3. ed. São Paulo: Editora do Brasil, 2016. p. 234 
(adaptado).  

Expectativa de aprendizagem 

• EAG1-Reconhecer o papel socioeconômico que o continente Africano apresenta no contexto do espaço 
geográfico mundial. 

 
Observe os mapas e responda as atividades 4 e 5. 
 

 
Disponível em: <http://images.slideplayer.com.br/46/11638686/slides/slide_12.jpg>. Acesso em: 03 maio 2018 (adaptado). 

 
4. Qual foi a consequência da partilha da África para a diversidade étnica do continente? 
Houve a separação de um mesmo grupo étnico em dois ou três territórios controlados por potências coloniais 
diferentes; em outros, manteve-se grupos inimigos numa mesma colônia. Isso provocou rivalidades étnicas e a 
perda de identidade cultural. 

BORGES, Clarice. PAZ, Miguel. Tempo de geografia 8. 3. ed. São Paulo: Editora do Brasil, 2016. p. 219 
(adaptado).  

Expectativa de aprendizagem 

• EAG2-Compreender as desigualdades internas e conflitos regionais da África.       
  
 
5. A partir da leitura dos mapas, justifique a afirmativa “As fronteiras na África não são africanas”. 
A partir da leitura dos mapas, a justificativa da afirmação se refere ao traçado das fronteiras na África que 
seguiu a lógica de interesses das nações europeias, desrespeitando, assim, a territorialidade dos numerosos 
grupos étnicos africanos, alguns dos quais historicamente inimigos, que foram unidos pela constituição dos 
países durante a descolonização. 
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MAGNOLI, Demétrio. Geografia para o ensino médio: política, economia e espaço mundial. volume 3. 1. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2010. p. 200. 

Expectativa de aprendizagem 

• EAG2-Compreender as desigualdades internas e conflitos regionais da África.       
 
 
6. Explique como era o sistema de exploração e dominação que as nações ricas impuseram aos países da África 
e da Ásia no século XIX. 
O imperialismo regionalizou o continente africano dividindo-o em colônias dominadas pelas potências 
europeias, que buscavam recursos e matérias-primas para se reequilibrarem economicamente após a perda das 
colônias na América. Para viabilizar essa exploração, as potências criaram um sistema de dominação que 
estimulava a rivalidade entre os diferentes grupos étnicos da África, garantindo assim o controle territorial e 
político das novas colônias africanas. 

BORGES, Clarice. Tempo de geografia 8. 3. ed. São Paulo: Editora do Brasil, 2016. p. 219 (adaptado). 
 Expectativa de aprendizagem 

• EAG2-Compreender as desigualdades internas e conflitos regionais da África.       
 


