
 

 

 

Avaliação de Historia 

Leia as questões e registre suas respostas em uma folha com esse  cabeçalho. 

Observem a imagem e respondam as questões. 

 

1-O que vocês observaram na imagem?  

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

2-O que chama atenção na figura? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

3-Todas as pessoas presentes na imagem são iguais? 

_______________________________________________________________ 

4-Quais diferenças podem ser observadas? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

5-Vocês já imaginaram como seria o mundo se todos nós fossemos iguais? 
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_____________________________________________________________________ 

 

6-  Relacione  as   colunas ao  seus  conceitos  em  relação   Á  DIVERSIDADE  NO 
BRASIL. 

1-Diversidade Cultural. 
 

(   )  O Brasil acolhe diversas religiões 
diferentes, e todas têm liberdade de culto 
garantida pela Constituição Federal, sem 
espaço para a intolerância.  

2- Diversidade Musical. 
 

(   )  É o conjunto de diferentes valores 
compartilhados pelo ser humano, expressões 
culturais, diferenças físicas, crenças, modos 
de vida, classes sociais. 

3- Diversidade Social. 
 

(   )  Composta por vários diferentes 
estilos  com gêneros como a MPB, a bossa 
nova, o choro, o sertanejo, a marchinha, o 
brega, o baião, o samba, a jovem guarda, o 
frevo, o rock, o jazz, o reggae, o pop, o heavy 
metal, o funk, o pagode, ... 

4- Diversidade Religiosa. 
 

(   )  Sua população é composta 
essencialmente por três principais grupos : o 
indígena, o branco e o negro. ... 

5- Diversidade Étnica.    
 

   (   )  Refere-se aos diferentes costumes de 
uma sociedade, entre os quais podemos 
citar: vestimenta, culinária, manifestações 
religiosas, tradições, entre outros aspectos.  

    

 7- Assinale  a  alternativa  verdadeira  

  (A)  A cultura de um povo é formada por vários elementos, como crenças, ideias, 
mitos, valores, danças, festas populares, alimentação, modo de se vestir, entre outros 
fatores cada  um com  sua  diversidade. 

(  B  )  A cultura de um povo é formada por elementos  únicos  todos  devem  serem  
totalmente  iguais ,devem  ter  a mesma   crença, gostar  das  mesmas  danças,e festas 
populares. 

8- Leia a frase  e responda : 

É uma característica muito importante de uma comunidade, pois a cultura é 
transmitida de geração em geração e demonstra aspectos locais de uma 
população. 

É  uma  afirmativa :       

Verdadeira Falsa 
 

  


