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Avaliação Oficial de História do 3.º Semestre 

1) As mulheres lutaram pelo direito ao voto, os negros contra discriminação 

e os trabalhadores por melhores condições de trabalho e salários. Essas 

lutas resultaram em quais leis? 

a) As leis trabalhistas. 

b) Ao voto feminino. 

c) A igualdade de todos perante a lei. 

d) O respeito às pessoas com deficiência. 

e) Todas alternativas estão corretas. 

 

2) Os franceses, em 1789, lutaram para que todos no país, até o rei, 

fossem obrigados a obedecer às leis e para que, a partir daquele ano, 

todos os cidadãos tivessem os mesmos direitos. O resultado disso foi 

um documento histórico e muito importante, esse documento foi a: 

a) Declaração dos Direitos Fundamentais. 

b) Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão. 

c) Declaração dos Direitos do Homem. 

d) Declaração dos Direitos da Criança. 

 

3) Assinale Verdadeiro ou Falso.                                                                
Os Direitos Humanos incluem principalmente os direitos naturais: Direito 
à vida; Direito à Propriedade Privada; Direito à Liberdade (de 
pensamento, expressão e liberdade física).  

(   )Verdadeiro     (   ) Falso 

 

 



 

4) O que é Cidadania?  

Resposta: 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

5) Leia a tirinha abaixo e responda as questões a seguir: 

 

Na tirinha que você leu, o personagem Armandinho conversa com seu 

pai sobre o preconceito. O pai do menino compara o preconceito à: 

 (a) um sofrimento  

(b) uma doença 

(c) um desvio de caráter 
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Avaliação Oficial de Geografia do 3.º Semestre 

1) Dentro das características do espaço, esse pode sofrer algumas 

modificações. Assinale a alternativa que apresenta essas modificações. 

a-) rural e urbana 

b-) Naturais e humanizadas 

c-) moderadas e extravagantes 

d-) desastrosas e exageradas 

 

2) Dentro as características do espaço rural, quais não fazem parte destas. 

a-) transporte através de cavalos e burros. 

b-) paisagens com vegetação e campos. 

c-) avenidas, ruas, comércios e fábricas. 

d-) pastagens, criação de gado. 

 

3) Cite pelo menos quatro características do espaço urbano. 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 
 

4) Complete com mais três características: 

Dentre os principais problemas da urbanização desorganizada podemos 

citar: o encarecimento da estrutura básica como esgoto, ____________ 

e energia. A desigualdade social, onde pessoas tem que residir nas 

periferias sujeitas a falta de saneamento básico, _________ e  

_________. 
 

5) O sistema viário brasileiro foi o elemento mais importante para o 

planejamento, a organização e o crescimento das cidades às margens 

de rodovias, o que fez com que as formas urbanas dessas cidades 

fossem classificadas como linear.  Além dessa forma urbana existem 

mais duas já estudas. Cite o nome e dê suas principais características.  

 

 

Boa avaliação! 


