
    

 

 

 

 

Goiânia, 13 de agosto de 2020 

Nome: ________________________________________ 

Ano: 5º Turno: ______________ 3º Bimestre        

    

__________________________________________________________________________________ 
 

                                                    Revisão de História 
 
1- Cidadania é um termo indispensável para que exista uma organização social estruturada. 

Praticar a cidadania é o mesmo que ter consciência dos direitos e obrigações exigidos e praticá-los 
de modo responsável. 
      . Cite duas conquistas dos cidadãos brasileiros ao longo do século XX. 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

2 - Marque a resposta correta. 
      . O maior templo da cidade de Uruk foi: 
 
   (    ) Templo de Anum 

   (    ) Templo de Assur 

   (    ) Templo de Enki 

   (    ) Templo de Marduk 

 

3 - Complete as lacunas. 
 
a) Os mesopotâmicos eram um povo___________________________, isto é, acreditavam em 
vários deuses. 
  
b) Os mesopotâmicos temiam e respeitavam seus deuses. E, para acalmá-los e conseguir ajuda, 
faziam_______________ e ________________ para eles. 
 
 
4 – Para os egípcios o rio Nilo era sagrado. Sua existência permitiu o desenvolvimento da 
civilização egípcia. 
     Apresente duas atividades feitas pelos egípcios por meio desse rio. 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

 



 

5 – O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), foi aprovado em 1990, dois anos depois da 

atual Constituição brasileira, que foi uma importante conquista do povo brasileiro. Ela assegura à 

criança e ao adolescente vários direitos. 

      . Identifique, na poesia de Ruth Rocha, alguns desses direitos 

                                                    O direito das crianças 

 

                                                 Morango com chantilly, 

                                             Ver mágico de cartola, 

                                             O canto do bem-te-vi, 

                                             Bola, bola, bola, bola. 

 

                                            Ver uma estrela cadente, 

                                             Filme que tenha robô, 

                                            Ganhar um lindo presente, 

                                            Ouvir histórias do avô. 

 

                                            Criança tem que ter nome 

                                            Criança tem que ter lar 

                                            Ter saúde e não ter fome 

                                            Ter esperança e estudar. 

                                                                                                                 Ruth Rocha 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

6 – A Constituição Federal de 1988. 

      Num ambiente de luta pela volta da democracia no Brasil, políticos e movimentos sociais como 

o movimento negro e o movimento de mulheres se esforçaram para criar novas leis favoráveis à 

ampliação do direito à cidadania no país. Em 1988, foi aprovada a nova Constituição para o Brasil. 

      . Cite, no mínimo, duas características dessa Constituição. 

 



 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

7 – Conceitue: 

a) etnocentrismo 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

b) antropologia 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

8 - Em muitas culturas e civilizações, principalmente as orientais, o velho, o idoso é visto com 

respeito e veneração, representando uma fonte de experiência, do valioso saber acumulado, 

enquanto que,  em outras, o idoso representa “o velho”, o “ultrapassado.”  

      Diz o poeta “Hampaté Bah, do Mali: “ Quando morre um africano idoso, é como se queimasse 

uma biblioteca.” 

     Uma importante conquista do povo brasileiro foi o Estatuto do Idoso, aprovado em 2003, que 

garante aos nossos idosos vários direitos. 

     Cite três direitos do idoso contidos no Estatuto. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

                                   O lugar do idoso é especial. 

                                   Se todo mundo respeita, ninguém fica mal. 

                                   E, se estiver cheio, não custa nada levantar. 

                                   Pra não fazer feio, educação em primeiro lugar. 

 

                                                                         Fábio Sgroi. Ser idoso é.                           



 


