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PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI 
Dr. João Ferreira Neto 

Prefeito 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
Bruno Correa 

Secretário 

 

SUBSECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
Rita de Cassia Barbosa 

Subsecretária 
 

SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO EDUCACIONAL 
Helio Porto 

Subsecretário 
 

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 
André Jorge de Oliveira Ribeiro 
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Ensino Fundamental Anos Finais – Bianca Sarmento 
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Programa Correção de Fluxo – Marilena Oliveira 

Programa Saúde na Escola – Sara Coe 
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Vantuil Serafim Marcelino 



 

 

Estado do Rio de Janeiro 

Prefeitura da Cidade de São João de Meriti 

Secretaria Municipal de Educação 

Subsecretaria de Educação 
 

 

 

 

Palavra do Secretário de Educação! 
 

Olá, Sr(a)s Pais e/ou Responsáveis! 
 

A prefeitura da Cidade de São João de Meriti, por meio da Secretaria Municipal de 

Educação, disponibiliza o material para o acompanhamento da aprendizagem à distância, que 

será realizado em parceria entre o município e a família, como aponta nossa Constituiçao 

Federal de 1988, artigo 205: “A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 

promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento 

da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho". 

Precisamos também entender o desafio de construir em tão pouco tempo a educação  à 

distância. Já utilizamos no nosso dia a dia a comunicação virtual, por meio de tecnologias 

diversificadas, e pretendemos usar esse mesmo material para levar a informação necessária 

para auxiliar à aprendizagem dos nossos alunos. Para que essa ação dê certo, contamos com 

sua colaboração e parceria. Ainda estamos em construção desse processo, sua observação 

(críticas e sugestões) nos farão melhorar. Porém, seu empenho em organizar esse tempo para a 

realização das atividades apresentadas é o que garantirá o   sucesso para cada um de nossos 

alunos! 

O material poderá ser usadoonline ou baixado e impresso para ser respondido. 

Seguindo o passo a passo, conseguiremos realizar as atividades! 

Conversem com seus amigos de sala de aula pelo whatApp sobre como combater o 

coronavírus, tirando as dúvidas daqueles que por ventura ainda não souberem se prevenir. 

Pesquisem em sites oficiais para que não haja dúvida quanto à prevenção, evitando 

assim as fakenews que trazem somente o Pânico e transtornos à sociedade. É recomendado 

também que nos seus status sejam colocados avisos de forma de prevenção da doença para 

que os familiares e amigos sejam constantemente lembrados quanto ao controle do vírus. 

Devemos lembrar que vocês jovens são também responsáveis pela sociedade e que cada 

um deve fazer a sua parte no que cabe esclarecer as pessoas ao redor. 

 

Vocês podem falar conosco pelos contatos da sua escola! 

 

Juntos somos mais fortes e conseguiremos enfrentar esse tempo até retornamos à sala de 

aula! 

 
 
 

Bruno Correia 
Secretário Municipal de Educação 

 

Dr. João Ferreira Neto 
Prefeito  
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1) Ainda sobre o imperialismo entre 1870 e 1914, são fatores que o justificam, EXCETO:  

 

A) a necessidade de controlar regiões produtoras de matérias-primas essenciais à indústria 

capitalista.  

B) a ideologia da superioridade racial dos povos europeus que levariam aos “povos atrasados” os 

benefícios da civilização superior.  

C) a conquista de pontos estratégicos para defesa de colônias existentes ou da própria metrópole.  

D) a necessidade de exportar capitais para áreas pobres do mundo, no sentido de ajudá-las a superar 

seu atraso econômico. 

 

 

2) De acordo com o pensamento oligárquico da República Velha, a população rural e urbana 

deveria ser tratada: 

 

A) Com atendimento as suas demandas (leis trabalhistas, saúde, etc) – Inclusão social 

B) Como “Caso de Polícia”, ou seja, na base de violência e prisões – exclusão social 

C) Como colaboradores do governo 

D) Nenhuma das anteriores. 

 

 

3) “Coronelismo”: poder local nas mãos de um ou mais homens, normalmente proprietários das 

grandes lavouras (os coronéis).  

Através deste verbete compreendemos melhor o porquê deste fenômeno ter se tornado responsável 

pelo controle político das oligarquias durante Primeira República no Brasil. Aponte uma 

característica do Coronelismo: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ . 

 

 

4) A Primeira Guerra Mundial é considerada até os dias atuais como “A Grande Guerra”, pela 

grandeza de seus números. Essa afirmação pode ser reforçada por três dos quatro dados estatísticos 

que seguem. Aponte a afirmativa em que os dados estão errados:  

A) Grande número de mortos   B) Grande número de mutilados 

C) Grande número de seqüelas psicológicas  D) Grande número de aviões em combate 

 

ESCOLA: ___________________________________________________________________ 

PROFESSOR(A) ______________________________________________________________ 

ALUNO(A): _________________________________________________________________ 

TURNO _________________________ TURMA: ______________________ Nº:  _________ 



5) Aponte a principal razão para que os Estados unidos declarassem guerra A Tríplice Aliança, em 

1917. 

 

A) Pressão dos banqueiros estadunidenses que possuíam capital investido na França e Inglaterra 

B) Grande amizade com a Inglaterra, sua pátria ancestral 

C) Necessidade de experimentar seus modernos aviões de caça 

D) Todas estão corretas. 

 

 

O episódio que é considerado como estopim da Primeira Guerra Mundial envolveu duas nações que 

estavam em lados opostos na formação das Alianças que lutariam no conflito. 

 

6) Cite que país foi palco deste ocorrido: ______________________________________________. 

 

 

7) Dê o nome das duas nações inicialmente envolvidas: 

 

_______________________________________________________________________________. 

 

 

8) Dentre os fatores que esgotaram as possibilidades de negociação entre os países europeus, que a 

partir de 1914 iniciaram a 1ª Guerra aquele que envolveu diretamente França e Alemanha foi: 

  

A) Pretensões da Alemanha sobre o Egito; 

B) Perda da Alsácia-Lorena pela França; 

C) Tentativas de anexação pela França a Sérvia; 

D) Nenhuma das anteriores. 

 

 

9) Que episódio é considerado o estopim da Grande Guerra: 

 

A) O assassinato de Bismarck por um estudante Sérvio 

B) Um ataque à bomba arquitetado pela Alemanha em Sarajevo, capital da Sérvia 

C) O assassinato de Francisco Ferdinando, herdeiro do trono da Áustria-Hungria por um estudante 

sérvio 

D) À política de alianças pelas nações ter sido interrompida por um ataque inesperado da Inglaterra 

a Alemanha. 

 

 

10) Que país encontrava-se inicialmente aliado à Tríplice Aliança, mas passou para o lado da 

Tríplice Entente em 1915:: 

 

A)França   B)Inglaterra  C)Itália  D) Bélgica. 

 

 

11)  Dentre as sanções impostas a Alemanha no Tratado de Versalhes em 1919, não está correto:  

 

A)Devolução da Alsácia-Lorena a França; 

B)Reduzir seu poderio militar; 

C)Pagar vultosas indenizações aos países vencedores; 

D)Participar da Liga das Nações. 

 



12) Que instituição internacional foi criada no final da Primeira Guerra, cujo papel seria o de 

assegurar a paz entre as nações: _____________________________________________________. 

 

 

Observe os quadrinhos e responda o que se pede: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13) Aponte duas razões para a eclosão da Revolução Russa em 1917: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ . 

 

14) Identifique o episódio dramatizado nas tirinhas: 

 

_______________________________________________________________________________ . 

 

15) Numere (1) para características do socialismo e (2) para características do capitalismo 

(   ) divisão de terras, terras do estado  

(   ) Fábricas controladas por operários 

(   ) Bancos privados 

(   ) Principal característica é desigualdade social 

(   ) Símbolo foice e martelo (trabalhadores) 

(   ) terras particulares 

(   ) meios de produção estatais 

(   ) Objetivo é o bem comum 

(   ) símbolo é o cifrão (   ) objetivo é o lucro    

(   ) Bancos estatais (   ) meios de produção particular (   ) concorrência comercial  


