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Lê as frases e seleciona, com um X, a resposta correta. 

 

1. Em finais do século XIX, os países mais industrializados da Europa organizaram viagens de 

exploração do continente africano. Identifica o seu principal objetivo. 
 

  Capturar escravos para trabalharem na indústria. 

     Estudar as populações africanas que viviam mais isoladas, levando-lhes a civilização. 

     Procurar matérias-primas mais baratas para as transformarem nas suas indústrias. 

 

2. A luta pela posse de determinados territórios em África obrigou à realização de uma 

reunião entre os países envolvidos. Que nome se deu a esse encontro? 
 

  Congresso de Viena. 

     Conferência de Berlim. 

     Reunião dos Países mais industrializados. 

 

3. Nessa reunião ficou definido que os territórios africanos deveriam pertencer aos países 

que… 
 

  os tivessem descoberto nos séculos anteriores. 

     os ocupassem efetivamente. 

     soubessem falar as línguas e dialetos de África. 

 

4. Portugal, sentindo a posse dos seus territórios africanos ameaçados pelos países mais 

industrializados, enviou a esses países um mapa com as suas pretensões. Esse mapa 

passou a ser conhecido por… 
 

  Mapa Cor-de-Rosa. 

     Mapa Azul. 

     Mapa Verde. 

 

 

 

        
               Agrupamento de Escolas Ordem de Sant’Iago 

                   Escola Básica e Secundária Ordem de Sant’Iago 
                    Atividades de aprendizagem de História e Geografia de Portugal  - 6ºano 

 
 

 

Ano Letivo 2019/2020 

 

 



	 	 	

	 2	

5. Em consequência da apresentação do mapa com as pretensões de Portugal em África, o 

rei D. Carlos I recebeu da Inglaterra… 
 

  os parabéns pela posse de tão vasta área africana. 

     um ultimato. 

     o valor que deveria pagar pelas áreas ocupadas à Inglaterra, em África. 

 

6. Entre os fatores que contribuíram para a queda da Monarquia, destacam-se os seguintes: 
 

  a cedência do rei perante o Ultimato inglês; a pressão do Partido Republicano sobre 

a Monarquia; o governo de João Franco.  

     a falta de experiência do rei; o mau feitio da rainha D. Amélia; 

     o apoio da Inglaterra ao Partido Republicano. 

 

7. O regicídio consistiu… 
 

  no assassinato do rei D. Carlos e do príncipe herdeiro D. Luís. 

     no assassinato de João Franco. 

     no assassinato do rei D. Manuel II. 

 

8. A implantação da República teve lugar no dia… 
 

  5 de outubro de 1910. 

     25 de abril de 1910. 

     1 de novembro de 1908. 

 

9. A revolução republicana foi apoiada… 
 

  pelos republicanos, pela nobreza e pelo clero. 

     pelos republicanos, pelos ingleses e pelos políticos monárquicos. 

     pelos republicanos, pelos militares e pelo povo. 

 

10.  A 1.ª República durou até… 
 

  1974. 

     1926. 

     2005. 
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11.  Os símbolos da 1.ª República Portuguesa foram… 
 

  A bandeira azul e branca, a coroa do rei e a moeda dos réis. 

     A bandeira verde e vermelha, o hino A Portuguesa e uma nova moeda, o Escudo. 

     O hino A Portuguesa, a bandeira azul com estrelas e o Euro. 

 

12.  Na República, o Chefe de Estado é o… 
 

  primeiro-ministro. 

     Presidente da República. 

     rei. 

 

13.  A Constituição republicana de 1911 estabelecia que o direito de voto pertencia… 
 

  a todos os cidadãos. 

     aos cidadãos que soubessem ler e escrever, maiores de 21 anos ou que fossem chefes 

de família há mais de um ano.  

     ao primeiro-ministro, Presidente da República e juízes. 

 

14.  Durante a 1.ª República foram tomadas importantes medidas educativas e sociais, entre 

as quais se destacam: 
 

  a obrigatoriedade do ensino até ao 12.º ano; o aumento do horário de trabalho para 

50 horas; o descanso semanal obrigatório de dois dias;  

     a alfabetização obrigatória de todos os Portugueses entre os 7 e os 60 anos; a 

redução do horário de trabalho para 35 horas semanais; o direito à associação dos 

trabalhadores em sindicatos. 
 

     a criação de jardins-escola; a diminuição do horário de trabalho para 48 horas 

semanais; o descanso semanal obrigatório de um dia e o direito à greve.  
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15.  A instabilidade dos governos republicanos ficou a dever-se, principalmente, aos 

seguintes fatores: 
 

  sucessiva mudança de governos; despesas resultantes da participação na 1.ª Guerra 

Mundial; insatisfação da população perante as mortes e os ferimentos ocorridos na 

guerra; aumento dos gastos do Estado e dos impostos. 
 

     sucessivas guerras civis entre monárquicos e republicanos; redução das taxas de juro 

dos depósitos a prazo; falta de conhecimentos dos políticos para governarem.  

     insatisfação dos militares que queriam entrar na 1.ª Guerra Mundial; demissão das 

mulheres dos seus postos de trabalho; falta de emprego para os homens e crianças.  

 

16.  O golpe militar de 28 de maio de 1926… 
 

  estabeleceu uma democracia, onde todos podiam participar na vida política. 

     instaurou uma ditadura militar que suspendeu as liberdades dos cidadãos previstas 

na Constituição de 1911.  

     retirou do poder o rei D. Manuel II,, que foi obrigado a sair do País. 

 

 

 
 

 
	


