
    

 

Fraternidade e Vida: Dom e Compromisso  

 

Goiânia, ______ de ________________ de 2020. 

Nome: ___________________________________ 

Ano: 5º - Turno: ______________     

    

____________________________________________________________________________________ 

 
 
 

Avaliação de História 
 

          A Mesopotâmia abrigou parte das primeiras civilizações da humanidade. A presença, em sua 
região, dos rios Tigre e Eufrates foi fundamental para que o homem se desenvolvesse. 
 

Questão 01: Em relação à religião, como era a crença do povo mesopotâmico? (0,8) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 
Questão 02: Os mesopotâmicos temiam e respeitavam seus deuses. Eles acreditavam que o humor 

deles podia mudar de uma hora para outra. Se isso acontecesse, eles podiam destruir uma pessoa ou 
um reino. 
                      Explique como os mesopotâmicos faziam para acalmar os deuses. (0,8) 

 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 
Questão 03: Os deuses moravam em templos. Cada cidade possuía vários templos, sendo o maior 
deles o do principal deus da cidade.  
                      Qual era o maior templo da cidade de Uruk? (0,6) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

Nota 
 

Valor:8,0 
8,0 



 

Questão 04: Leia uma estrofe retirada do poema Rio Nilo, de Valeriano Luiz da Silva. 

                                      Os povos nômades voltavam 

                                      E às margens do Rio se fixavam 

                                      A partir daí uma civilização próspera se originava 

                                         E pelo milagre do Nilo o povo se alimentava. 

 

                    Com base em nossos estudos sobre o Rio Nilo e com dados do poema, explique a 

importância desse rio na vida da população do Antigo Egito. (0,6) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Questão 05: Relacione os conceitos sobre antropologia e etnocentrismo. (0,8) 

(  1  ) antropologia 

(  2  ) etnocentrismo 

(     ) Maneira de ver o mundo daqueles que consideram o seu grupo (sua etnia ou sua nação) superior 

ou mais importante que os demais.  

(     ) Ciência que estuda as culturas dos seres humanos em seus vários aspectos. 

 
 
Questão 06: A trajetória humana sempre foi marcada por vários momentos importantes. Momentos 
esses em que os povos lutaram para conquistar e ampliar os direitos de cidadania. 
                      Mas, afinal, que é ser cidadão? (0,8) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 
 
Questão 07: Entre 1964 e 1985, o Brasil foi governado por generais-presidentes. Nesses 21 anos, não 
era o povo que elegia o presidente. A maioria dos brasileiros queria mudar essa situação, por isso 
participou intensamente de uma campanha por eleições diretas para presidente da república. 
                      Como foi conhecida essa campanha que se espalhou por todo o país? (0,8) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 



 
Questão 08: Em 1988, após um ano e oito meses de trabalho, deputados e senadores aprovaram uma 
nova Constituição para o Brasil.  
                     Cite, no mínimo, duas características dessa Constituição que vigora até hoje. (0,8) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 
 
Questão 09: O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), aprovado em 1990, dois anos depois da 
atual Constituição brasileira, também foi uma importante conquista do povo brasileiro. 
                      Comente três direitos assegurado às crianças e adolescentes presentes na Constituição. 

(1,0) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 
 
Questão 10: Outra importante conquista do povo brasileiro foi o Estatuto do Idoso, aprovado em 2003. 
Nele, é assegurado ao idoso vários direitos. 
                      Leia uma estrofe retirada do poema ‘’Ser idoso’’ de Maria Dionésia Santos Silva. 
 

‘’... O que mais lhe entristece 

É a falta de respeito, carinho e atenção 

Dê ao nosso idoso o que ele merece 

E o que queres para ti. 

Não o maltrate, abrace-o de coração 

Porque o que estás hoje a pedir 

Num futuro tão próximo podes conseguir.’’ 

 
                  Faça um comentário bem elaborado sobre essa estrofe, com base no Estatuto do Idoso. (1,0) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

Boa avaliação! 

 


