
    

 

Fraternidade e Vida: Dom e Compromisso  

 

Goiânia, ____ de _________ de 2020 

Nome: ________________________________________ 

Ano: 4º - Turno: ______________ 2º Bimestre Valor: 8,0 

    

___________________________________________________________________________________ 

 
 

 

AVALIAÇÃO DE HISTÓRIA 
 

 

1) Complete as informações conforme o estudado: (1,0) 
 
a)  Entre as cidades mais antigas do mundo estão as da ____________________________  

 

b) Com a prática da _______________________ e do ____________________ , ocorreu um 

aumento da oferta de alimento, a população cresceu, a maior parte da pessoas foi morar 

nas cidades que vinham surgindo. 

 
 

 
Observe o mapa abaixo e, em seguida, responda às questões que se seguem. 
 
                              

 
 

Nota 

 



 

2) - Que o mapa da página anterior representa? (1,0) 
Marque um X na resposta correta. 
 
(    ) O mapa apresenta a região aproximada da Mesopotâmia nos limites atuais.  

(  ) O mapa mostra a fertilíssima região compreendida entre os rios Tigre e Eufrates, 
denominada Mesopotâmia. 

 
 
3) - No mapa, podemos perceber a presença de várias cidades. Essas cidades eram 
consideradas cidades-estados.  

 Por que elas eram chamadas assim? (1,0) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

4) – Leia as informações sobre o comércio feito por povos antigos e complete a cruzadinha: 

(0,6) 

 

 

A) Usaram intensamente o transporte 

fluvial. Em barcos graciosos levavam e 

traziam pedras para construções, 

alimentos, tecidos, joias e artesanato em 

madeira e outros, que eram 

comercializados em vilas e cidades do 

Antigo Egito. 

 

 

B) Usavam intensamente as rotas 

marítimas. A carência de terras e a 

existência de bons portos naturais 

estimulavam a se dedicarem, desde 

cedo, ao comércio marítimo. 

 

 

C) Percorriam grandes distâncias por 

terra para levar e trazer produtos.  
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5) – Relacione as colunas: (0,8) 

 

(A)  Religião 

 

(B)  Economia 

 
(C)  Sociedade 

 
(D)  Política   

 
 

 

 

6) – Numere as informações de acordo com a ordem cronológica da evolução dos meios de 

comunicação. (0,7) 

 

         Internet.                         Telefone.                            Rádio.                           Celular.           

                                                                                                                                   

        Impressão de livros na China.                      Telégrafo.                 Televisão. 

 

7) – Explique como antigamente era realizada uma ligação de telefone. (1,0) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

8) – Registre as vantagens e as desvantagens do uso da internet. (1,0) 

Vantagens__________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  

 

Desvantagens________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

(     ) Templos e zigurates. 

(     ) Governo exercido por um rei 
a partir do palácio. 

(     ) Agricultura, pastoreio, 
artesanato e comércio. 

(     ) Agricultores, pastores, 
artesãos e comerciantes. 



 

9) – Leia, com atenção, e responda. 

     Que o autor do cartum quis criticar? (0,9) 

 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  

 

 

 

Boa avaliação! 


