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Avaliação de História  

1) Leia o texto abaixo e responda as questões. 

 



 

2) Na sua opinião todos respeitam os direitos e deveres dos cidadãos? 

Justifique. 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

3) São direitos da criança: 

a) Trabalhar e ter um lar. 

b) Direito a vida, à saúde, à alimentação, à educação. 

c) Não ir à escola. 

d) Nenhuma das alternativas. 

 

4) Caça- palavras sobre etnias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) Verdadeiro ou Falso: A Declaração Universal dos Direitos Humanos, da 

ONU. Tem por objetivo garantir direitos fundamentais, como a vida, a 

liberdade, a saúde e a segurança das pessoas, dentre outros direitos. 

(   ) Verdadeiro                                                (    ) Falso 
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Avaliação de Geografia  

 

1) Quais são as três formas de construção urbana? 

2) Cite três características que diminuem a qualidade de vida das pessoas 

que residem nas grandes cidades? 

3) Complete: 

Ao processo que consta a remoção e transporte de grãos da superfície            

terrestre dá-se o nome de ________________________. 

 

4) Além da forma Linear, algumas cidades crescem a partir de um núcleo e 

por corredores radias. O desenho criado por essa forma parece um “sol”. 

A essa forma dá-se o nome de:  

a) Crucial 

b) Tabuleiro de xadrez 

c) Radial 

d) Monumental 

 

5) Dentre as características do espaço urbano, quais não fazem parte 

destas: 

a) Transporte por ônibus, metrô e muitos veículos particulares. 

b) Muita vegetação, plantações e animais silvestres. 

c) Moradias com pouco espaço e aglomeradas. 

d) Grandes centros de compras com shoppings. 

 



 

 

 

 

 

 


