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ESCOLA ________________________________________DATA:_____/_____/_____ 

PROF:______________________________________________TURMA:___________

NOME:_______________________________________________________________ 

Proclamação da República 

 

ATIVIDADES 

 

1.Em que dia foi proclamada a república?       

a.(   )A proclamação da República aconteceu no dia 15 de novembro 

de 1889. 

b.(   ) A proclamação da República aconteceu no dia 16 de novembro 

de 1888. 

c. (   )A proclamação da República aconteceu no dia 17 de novembro 

de 1899. 

d.(   ) A proclamação da República aconteceu no dia 15 de novembro de 1887. 

 

2.Quem proclamou a república no Brasil? 

a.(   ) A república foi proclamada por Marechal Teodoro da Fonseca. 

b.(   )A república foi proclamada por Marechal Deodoro da Fonseca. 

c.(   ) A república foi proclamada por Marechal Deodoro da Ponte seca. 

d.(   ) A república foi proclamada por General Deodoro da Ponte seca. 

 

3.Antes da proclamação da república o regime de governo do Brasil era: 

a.(   )Monarquia. 

b.(   )Oligarquia 

c.(   )Pedofilia 

d.(   )Aristocracia 

 

4.Explique o que é monarquia: 

Monarquia é a forma de governo que tem um rei ou um imperador e o poder è 

passado de pai para filho. 

 

5.Quais foram os dois imperadores que governaram o Brasil? 

a.(   )Os dois imperadores que governaram o Brasil foram D.Pedro I e D.Pedro II. 
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b.(   ) Os dois imperadores que governaram o Brasil foram D.Pedro II e D.Pedro III. 

c.(   ) Os dois imperadores que governaram o Brasil foram D.Pedro III e D.Pedro VI. 

d.(   ) Os dois imperadores que governaram o Brasil foram D.Pedro I e D.Pedro VI. 

6.Atualmente o regime em que nós vivemos no Brasil é: 

a.(   )República. 

b.(   ) Monarquia 

 

7.Explique o que é república. 

Na república quem governa é um presidente ele é escolhido pelo povo através do 

voto secreto. 

 

8.Escreva o nome completo do primeiro presidente do Brasil. 

a.(   )Marechal Deodoro da Fonseca. 

b.(   )Vereador Deodoro da Fonseca. 

c.(   ) Governador Deodoro da Fonseca. 

d.(   )Comendador Deodoro da Fonseca. 

 

9.Em que dia comemoramos o dia da bandeira? 

a.(   ) O dia da bandeira é comemorado no dia 18 de novembro de 1886. 

b.(   ) O dia da bandeira é comemorado no dia 15 de novembro de 1887. 

c.(   ) O dia da bandeira é comemorado no dia 19 de novembro de 1899. 

d.(   )O dia da bandeira é comemorado no dia 19 de novembro de 1889. 

 

10.Pinte a bandeira nacional com as cores corretas. 
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11.A bandeira nacional representa a: 

a.(   )as estrelas 

b.(   )as florestas 

c.(   )Pátria. 

d.(   )o relevo 

 

12.De quem é a autoria da letra do Hino da bandeira nacional? 

A letra é de Olavo Bilac e a música é de Antônio Francisco Braga. 

 

 


