C A D E R N O

H0501
SEGUNDA AVALIAÇÃO TRIMESTRAL

2021

Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais

HISTÓRIA E GEOGRAFIA

5º ano do Ensino Fundamental

Nome da Escola

Nome do Estudante

Data de Nascimento do Estudante

Turma

Turno

CARTÃO DE RESPOSTAS
DEVOLVA ESTA FOLHA PARA A ESCOLA.
ATENÇÃO! TRANSCREVA AS RESPOSTAS DO TESTE NA ÁREA ABAIXO.

01

A

B

C

D

12

A

B

C

D

02

A

B

C

D

13

A

B

C

D

03

A

B

C

D

14

A

B

C

D

04

A

B

C

D

15

A

B

C

D

05

A

B

C

D

16

A

B

C

D

06

A

B

C

D

17

A

B

C

D

07

A

B

C

D

18

A

B

C

D

08

A

B

C

D

19

A

B

C

D

09

A

B

C

D

20

A

B

C

D

10

A

B

C

D

21

A

B

C

D

11

A

B

C

D

22

A

B

C

D

H0501

01) (H050089I7) Leia o texto abaixo.
O que é cidadania?
A cidadania é o conjunto de direitos e deveres exercidos por um indivíduo que vive em
sociedade, no que se refere ao seu poder e grau de intervenção no usufruto de seus espaços e
na sua posição em poder nele intervir e transformá-lo. [...]
PENA, Rodolfo F. Alves. O que é cidadania? Brasil Escola, s.d. Disponível em: <https://bit.ly/2WJEKD7>. Acesso em: 19 maio 2020. Fragmento.

Com base nesse texto, para que seja considerado cidadão, na atualidade, é necessário, ao indivíduo,
A) desfrutar de poder econômico.
B) exercer determinada atividade militar.
C) pertencer a uma estrutura política.
D) ter acesso a cargos públicos.
02) (H050091I7) Leia o texto e observe a imagem abaixo.
A conquista do direito ao voto feminino

Mulher votando na atualidade

[...] Somente há pouco mais de 80 anos as
mulheres brasileiras conquistaram o direito
ao voto, adotado em nosso país em 1932,
através do Decreto nº 21.076 instituído no
Código Eleitoral Brasileiro, e consolidado na
Constituição de 1934.
A luta pelo voto já havia começado há tempos.
O Brasil poderia ter sido a primeira nação do
mundo a aprovar o sufrágio feminino. No dia 1º
de janeiro de 1891, 31 constituintes assinaram
uma emenda ao projeto da Constituição
conferindo direito de voto à mulher. Tal emenda
foi rejeitada. A ideia de mulheres atuando
na esfera pública fora rejeitada por séculos
em todo o mundo e levaria algumas décadas
para que os mais elementares direitos fossem
obtidos, ainda que mais no papel do que na
prática. [...]

Disponível em: <https://bit.ly/2WFW5Ng>.
Acesso em: 18 maio 2020.

TOSI, Marcela. A conquista do direito ao voto feminino. Politize!
2016. Disponível em: <https://bit.ly/2WJwgfA>.
Acesso em: 18 maio 2020. Fragmento.

Com base nesse texto e nessa imagem, as mulheres, ao longo do tempo, conquistaram seu direito de
A) estabelecer vínculos afetivos de forma oficial.
B) exercer sua cidadania.
C) interferir nas delimitações territoriais de um país.
D) praticar sua religiosidade.
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03) (H050081I7) Observe a imagem abaixo.
Arte Rupestre

ESTUDO KIDS. Disponível em: <https://bit.ly/2RVk20x>. Acesso em: 20 abr. 2020.

Essa imagem representa um recurso para a construção do conhecimento histórico sobre a Pré-História
conhecido como
A) escrita.
B) fotografia.
C) jornal.
D) pintura.
04) (G050024I7) Observe a imagem abaixo.

Disponível em: <https://bit.ly/2TJouPO>. Acesso em: 9 mar. 2020.

Nessa imagem, o espaço urbano está sendo utilizado para qual finalidade?
A) Comércio de produtos.
B) Construção de moradias.
C) Plantio de alimentos.
D) Prática de esportes.
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05) (G050155I7) Leia o texto abaixo.
A menos de 40 quilômetros de edifícios e pontes de arquitetura arrojada da zona sul da cidade
de São Paulo, verdureiros cultivam hortaliças em chácaras. Na direção leste da capital, distante
cerca de 50 quilômetros do centro financeiro, moradores criam bois, porcos, galinhas e até cavalos
junto a reservas de Mata Atlântica. Pode parecer improvável, mas São Paulo, a maior metrópole
do país, ainda tem muitas áreas rurais. [...]
NETO, João Sorima; PARAJARA, Fabiana. Maior cidade do país, São Paulo tem área rural com pomares e bois pastando pelas ruas.
Extra, 2008. Disponível em: <https://glo.bo/3xMBMi2>. Acesso em: 3 maio 2021. Fragmento.

Qual característica classifica as regiões de São Paulo descritas nesse texto como áreas rurais?
A) Concentração de instituições financeiras.
B) Desenvolvimento de atividades agropecuárias.
C) Falta de vegetação florestal.
D) Proximidade com o centro da cidade.
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06) (H040148F5) Leia o texto abaixo.
[...] Após sua chegada ao Brasil, dom João decretou que os portos brasileiros fossem abertos
para o comércio com todas as nações com as quais mantinham relações cordiais, inclusive com
a Inglaterra [...].
BARROS, Jussara de. A Família Real Portuguesa no Brasil. Disponível em: <https://goo.gl/FCvBx5>. Acesso em: 6 fev. 2018. Fragmento.

O fato histórico sobre o século 19 mostrado nesse texto representa uma prática
A) democrática.
B) econômica.
C) militar.
D) religiosa.
07) (H050150I7) Carlos procurou a escola pública de seu bairro com o objetivo de matricular seu filho Mateus.
Após a entrega dos documentos necessários, Mateus começou a frequentar a escola e fazer as atividades
junto aos seus professores e colegas.
De acordo com essa ideia, ao matricular o filho em uma escola pública, o pai de Mateus garantiu qual
direito que os cidadãos possuem nos dias de hoje?
A) Ensino.
B) Saúde.
C) Trabalho.
D) Voto.
08) (G050013I7) Observe a imagem abaixo.

Disponível em: <https://bit.ly/38NGcHm>. Acesso em: 25 nov. 2019.

Essa imagem retrata uma forma de organização que é comum em qual espaço geográfico?
A) Industrial.
B) Natural.
C) Rural.
D) Urbano.
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09) (G050256F5) Leia o texto abaixo.
Então tem feriado chegando e ainda não sabe o que fazer? Que tal aproveitar a comodidade de
um hotel ao mesmo tempo em que aproveita as dezenas de atividades de lazer que eles oferecem?
[...] fizemos uma seleção dos 10 melhores hotéis fazenda no interior de São Paulo para que você
possa dar uma escapada do estresse da cidade grande e curtir um pouco mais a natureza. [...]
O hotel possui um monte de atividades que unem o lazer à natureza. Por exemplo, você
poderá passear a cavalo, fazer arvorismo, descer a tirolesa [...].
Além disso, há uma grande horta orgânica, utilizada pelo próprio restaurante. Ou seja, livre de
qualquer tipo de agrotóxico. As crianças podem interagir na plantação! [...]
Disponível em: <https://bit.ly/3ak3Gs1>. Acesso em: 12 fev. 2021. Fragmento.

Com base nesse texto, verifica-se que a existência de hotéis fazendas representa
A) a ausência de espaços para descanso nos grandes centros urbanos.
B) a superioridade de atividades recreativas que o espaço rural possui em relação ao urbano.
C) um tipo de relação econômica de lazer entre o espaço urbano e o espaço rural.
D) uma forma de inserir práticas agrícolas e sustentáveis no cotidiano das cidades.
10) (G060085I7) Observe a imagem abaixo.

Disponível em: <https://bit.ly/396lALK>. Acesso em: 28 fev. 2020.

Com base nessa imagem, conclui-se que as grandes cidades brasileiras têm como característica
fundamental a
A) ausência de trânsito.
B) concentração populacional.
C) presença de florestas.
D) produção agrícola.
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11) (H050166F5) Observe a imagem abaixo.
Mapa que retrata o Tratado de Tordesilhas (1494)

Disponível em: <https://bit.ly/2qvhecw>. Acesso em: 13 abr. 2018.

Essa fonte histórica mostra
A) a criação do comércio internacional.
B) a primeira definição do território do Brasil.
C) o conflito armado entre duas nações.
D) o desenvolvimento da pirataria nos mares.
12) (H050090I7) Leia o texto abaixo.
[...] integrantes do movimento negro participam da 42ª Sessão do Conselho de Direitos
Humanos da Organização das Nações Unidas, a ONU. [...]
Os representantes do Brasil fazem parte da Coalizão Negra Por Direitos, organização que
reúne 60 entidades da sociedade civil e representantes da população negra para reivindicar
melhores condições à população afro-brasileira.
Para Douglas, um dos desafios da viagem é promover o trabalho da Coalizão internacionalmente
em busca de apoio em prol de direitos humanos dos negros no Brasil. “Nosso esforço é firmar a
Coalizão como uma frente do movimento que opera ações [...] no sentido de denunciar violações
e exigir direitos sociais. É uma reparação histórica muito importante”, define. [...]
Disponível em: <https://bit.ly/2ZkC2Gc>. Acesso em: 19 maio 2020. Fragmento.

Esse texto mostra qual instrumento na luta pela ampliação da cidadania?
A) Atividade comercial.
B) Atuação política.
C) Diploma educacional.
D) Exercício religioso.
13) (H050089F5) Leia o texto abaixo.
A inﬂuência italiana no Brasil e seus descendentes
A imigração italiana para o Brasil foi um dos maiores fenômenos imigratórios já ocorridos. À
medida que o número de imigrantes e seus descendentes ia crescendo, o Brasil modificava os
seus costumes, assim como os imigrantes modificam os seus. [...].
Disponível em: <http://migre.me/teHqv>. Acesso em: 28 jan. 2016. Fragmento.

Esse texto mostra a imigração italiana no Brasil, destacando
A) a imposição de uma cultura.
B) a preservação dos hábitos.
C) o crescimento econômico.
D) o enriquecimento da cultura.
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14) (G050047I7) Observe a imagem abaixo.

Disponível em: <https://bit.ly/2IF8k4S>. Acesso em: 12 mar. 2020.

Essa imagem apresenta qual característica do espaço urbano brasileiro?
A) Construção de zonas industriais.
B) Cultivo de produtos agrícolas.
C) Existência de áreas públicas de lazer.
D) Presença de centros comerciais.
15) (G050149I7) Observe as imagens abaixo.

Disponível em: <https://bit.ly/2QGoFy0>. Acesso em: 29 abr. 2021. Adaptado para fins didáticos.

Essas imagens apresentam qual proposta de transformação do espaço geográfico pelo setor imobiliário?
A) Ampliação do curso d’água.
B) Criação de loteamentos.
C) Instalação de torres de energia.
D) Remoção da vegetação.
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16) (H040062I7) No Brasil, durante muito tempo, as mulheres não tinham o direito de escolher representantes
como prefeitos, senadores, presidente da República, entre outros, pelo voto. Somente em 1932 uma lei
deu a elas o direito a essa escolha.
De acordo com essa ideia, a lei de 1932 representou, para as mulheres, uma transformação
A) doméstica.
B) econômica.
C) educacional.
D) política.
17) (H050153I7) Leia o texto e observe a imagem abaixo.
Como funciona o sistema político
brasileiro?

Eleições

Participar do processo político e poder
eleger seus representantes é um direito de todo
cidadão brasileiro. No entanto, a grande maioria
da população vota em seus candidatos sem
a mínima noção de como funciona o sistema
político em questão. Como sabemos, o Brasil
é uma república federativa presidencialista.
República, porque o Chefe de Estado é eletivo
e temporário; federativa, pois os Estados são
dotados de autonomia política; presidencialista,
porque ambas as funções de Chefe de
Governo e Chefe de Estado são exercidas pelo
presidente. [...]

Disponível em: <https://bit.ly/3vKUMLV>. Acesso em: 7 maio 2021.

DANTAS, Tiago. Como funciona o sistema político brasileiro?
Mundo Educação, s.d. Disponível em: <https://bit.ly/2RNP1ys>.
Acesso em: 7 maio 2021. Fragmento.

Com base nesse texto e nessa imagem, a forma de governo conhecida como República, no Brasil, tem
como característica a
A) escolha de representantes por voto popular.
B) interferência armada na política internacional.
C) seleção de classes sociais que podem praticar a política.
D) valorização da interferência de outros países na política nacional.
18) (H050139I7) Observe a imagem abaixo.

Disponível em: <https://bit.ly/311HjBI>. Acesso em: 30 jul. 2020.

Essa imagem retrata qual grupo étnico que contribuiu para a formação da sociedade brasileira?
A) Africanos.
B) Asiáticos.
C) Indígenas.
D) Portugueses.
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19) (H050144I7) Leia o texto abaixo.
[...] O primeiro quilombo registrado, conforme afirma o historiador Flávio dos Santos Gomes,
surgiu em 1575 na Bahia. Na visão dos portugueses e colonos, os quilombos eram basicamente
agrupamentos que reuniam escravos fugidos. Os quilombos mantinham relações comerciais
importantes com outros quilombos e também com pessoas livres. [...]
Disponível em: <https://bit.ly/38Hhi03>. Acesso em: 10 nov. 2020. Fragmento.

Com base nesse texto, os quilombos existentes durante o Brasil Colonial representaram uma
A) aliança política com os colonizadores.
B) atividade política de governo dos escravizados.
C) obediência dos escravizados aos senhores.
D) resistência territorial contra a escravização.
20) (G040139F5) Observe a imagem abaixo.

Disponível em: <https://goo.gl/6DnY7b>. Acesso em: 22 jun. 2017.

A paisagem apresentada nessa imagem possui como característica o predomínio de
A) cultivos de cana.
B) fazendas.
C) florestas.
D) grandes prédios.
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21) (G050240F5) Leia o texto abaixo.
Zona rural é o espaço compreendido no campo. É uma região não urbanizada, destinada
a atividades da agricultura e pecuária, extrativismo, turismo rural, silvicultura ou conservação
ambiental. [...]
SIGNIFICADOS. O que é Zona rural. 2013. Disponível em: <https://bit.ly/2Pofyzx>. Acesso em: 29 out. 2018. Fragmento.

Com base nesse texto, qual das imagens abaixo representa o espaço rural?
B)

A)

Disponível em: <https://bit.ly/2z8Bep0>. Acesso em: 29 out. 2018.

C)

Disponível em: <https://bit.ly/2zbXkH8>. Acesso em: 29 out. 2018.

D)

Disponível em: <https://bit.ly/2Stw1Rq>. Acesso em: 29 out. 2018.

Disponível em: <https://bit.ly/2Pvp8R1>. Acesso em: 29 out. 2018.

22) (G050175F5) Leia o texto e observe as imagens abaixo.
A área rural brasileira não se restringe mais àquelas atividades relacionadas à agropecuária
e agroindústria. Nas últimas décadas, o meio rural vem ganhando novas funções − agrícolas e
não-agrícolas [...].
Disponível em: <https://goo.gl/BX6oSC>. Acesso em: 29 jun. 2017.

Disponível em: <https://goo.gl/g6cwLT>.
Acesso em: 29 jun. 2017.

Disponível em: <https://goo.gl/X6LwNG>.
Acesso em: 29 jun. 2017.

Disponível em: <https://goo.gl/
yqgyRD>. Acesso em: 29 jun. 2017.

Esse texto e essas imagens mostram o crescimento de qual atividade econômica no espaço rural?
A) Extrativismo mineral.
B) Fabricação de roupas.
C) Produção de carros.
D) Turismo ecológico.
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