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Seleciona a opção correta com um X antes da indicação da alínea. [Exemplo:  X a)] 
 

E1 - Da Revolução Republicana de 1910 à Ditadura Militar de 1926 
 
 
 
1. Que partido político se formou na segunda metade do século XIX? 

a) Partido Republicano. 

b) Partido Monárquico. 

c) Partido Regenerador.  

 
2. Quem foi o último rei português? 

a) D. Pedro. 

b) D. Carlos. 

c) D. Manuel II.  

 
3. Porque estavam descontentes os portugueses com a monarquia? 

a) Aumento dos impostos. 

b) A família real tinha saído para a França. 

c) Os ingleses tinham invadido Portugal. 

 
4. Porque nome é conhecido o mapa apresentado pelos portugueses na Conferência de Berlim? 

a) Mapa do Império colonial. 

b) Mapa do Ultimato. 

c) Mapa cor-de-rosa.  

 
5. Em que consistiu o ultimato inglês a Portugal? 

a) Portugal devia abandonar os territórios ocupados entre Angola e Moçambique, sob ameaça de a Inglaterra 

invadir Portugal. 

b) Portugal devia abandonar os territórios ocupados no Brasil, sob ameaça de a Inglaterra invadir Portugal. 

c) Portugal devia abandonar os territórios ocupados entre o Cairo e o Cabo, sob ameaça de a Inglaterra 

invadir Portugal. 
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6. Qual foi o sentimento dos portugueses face à decisão do rei em ceder ao ultimato inglês? 

a) Os portugueses sentiram-se orgulhosos com a decisão. 

b) Os portugueses sentiram-se aliviados com a decisão.  

             c) Os portugueses sentiram-se humilhados com a decisão. 

 

7. Que acontecimento histórico ocorreu no dia 1 de fevereiro de 1908? 

a) O Ultimato inglês. 

b) A Conferência de Berlim. 

c) O regicídio. 

 

8. Em que data se implantou a República em Portugal? 

a) 1 de novembro de 1755. 

b) 5 de outubro de 1910.  

c) 31 de janeiro de 1891. 

 

9. Identifica os símbolos nacionais criados pela 1.ª República. 

a) O escudo, o hino e a bandeira. 

b) O real, a bandeira e o estádio nacional. 

c) A bandeira, o estádio nacional e o hino. 

 

10. O que distingue uma monarquia de uma república? 

a) Numa república o chefe de Estado é o Rei. 

b) Numa república o chefe de Estado é o Presidente da República. 

c) Numa república o chefe de Estado é o Governo. 

 

11. Que grupos sociais perderam privilégios com a Constituição de 1911? 

a) O povo. 

b) O povo e o clero. 

c) A nobreza e o clero.  

 

12. Qual o nome do primeiro Presidente da República eleito? 

a) Teófilo Braga. 

b) Manuel de Arriaga. 

c) Bernardino Machado. 
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13. Como se tornou o ensino primário na 1.ª República? 

a) Obrigatório e gratuito. 

b) Obrigatório e pago.  

c) Facultativo e gratuito.  

 

14. O que significou a laicização do Estado? 

a) O estreitamento de relações entre o Estado e a Igreja. 

b) A separação entre o Estado e a Igreja. 

c) A normalização das relações entre o Estado e a Igreja. 

 

15. Quantos anos durou a 1.ª República? 

a) 26 anos. 

b) 36 anos. 

c) 16 anos.  

 

16. Quantos presidentes e quantos governos teve Portugal neste período? 

a) 45 presidentes e 8 governos. 

b) 8 presidentes e 45 governos. 

c) 4 presidentes e 8 governos. 

 

17. Ao lado de quem Portugal combateu na 1.ª Guerra Mundial? 

a) Ao lado da Alemanha, contra a Inglaterra e França. 

b) Portugal foi um país neutro neste conflito. 

c) Ao lado da Inglaterra e França, contra a Alemanha. 

 

18. De que forma a entrada na 1.ª Guerra Mundial apressou o fim da 1.ª República? 

a) Agravou a crise económica. 

b) Fez-nos perder Angola e Moçambique. 

c) Fomos abandonados à nossa sorte. 

 

19. Que acontecimento histórico ocorreu no dia 28 de maio de 1926? 

a) O fim da 1.ª Guerra Mundial. 

b) A revolta militar. 

c) O início do Estado Novo.  
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20. Quem liderou esta revolta?  

a) General Costa Gomes. 

b) General Óscar Carmona. 

c) General Gomes da Costa. 

 

21. Qual o objetivo desta revolta? 

a) Pôr fim à 1.ª República. 

b) Instaurar um regime democrático. 

c) Demitir o Presidente da República.  

 

22. Qual o nome do regime político que se seguiu? 

a) Estado Novo. 

b) 2.ª República. 

c) Ditadura Militar. 

 

23. Que liberdades foram proibidas? 

a) Os partidos políticos e o direito à greve. 

b) A liberdade religiosa. 

c) A liberdade de reunião.  

 

24. Quem foi convidado para ministro das Finanças em 1928? 

a) António de Oliveira Salazar. 

b) Mendes Cabeçadas. 

c) General Óscar Carmona. 

 

 
Regista as questões em que tiveste mais dificuldades: 


