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Avaliação de História - 5º Ano 

1) Responda:  

a) O que é saúde pública? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  

 

b) Cite alguns exemplos de serviços relacionados à saúde. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  

 

c) Por que aconteceu a Revolta da Vacina no Rio de Janeiro, no governo do presidente Rodrigues 

Alves, no início do século XX? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

 

 

2) Faça um comentário da frase: “ A falta de qualidade nos serviços públicos de transporte 

atrapalha o bem-estar social.”  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  

 

3) “No Brasil, a grande transformação na mobilidade das pessoas começou a ocorrer na década de 

1950 do século passado, quando o processo intenso de urbanização se associou ao aumento do uso 

de veículos motorizados, tanto os automóveis quanto os ônibus, resultado de uma política de Estado 

que priorizou o investimento na indústria automobolística.” 

 

a) A qual presidente brasileiro se refere o a afirmação acima? 

_______________________________________________________________________________  

 

b) Cite uma consequência da industrialização e da urbanização que ocorreram no Brasil durante a 

década de 1 950. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  

 

 

 

 



c) A derrubada dos cortiços no Rio de Janeiro, não colaborou para a desigualdade social porque a 

maioria das pessoas que perdeu suas casas foi para a periferia e para os morros, o que provocou um 

processo de “favelização”, ou seja, a criação e o aumento de favelas?  

 

(       ) Certo                      (       ) Errado 

 

 

4) Relacione as figuras que lembram os temas de políticas públicas. 

 
 

 

 

5) A saúde pública é parte importante do planejamento e da administração de uma 

cidade. A falta de saneamento e limpeza pode causar epidemias como as que assolavam 

o Rio de Janeiro no início do século XX, o que levou o governo da época a tomar certas 

medidas, como a vacinação obrigatória. Sobre essas medidas é correto afirmar que : 

 

a) a vacinação obrigatória foi bem recebida pela população carioca. 

b) as medidas tomadas foram insuficientes e não surtiram efeito no combate às 

epidemias. 

c) mesmo obtendo sucesso, as medidas adotadas pelo governo não foram bem aceitas 

pela população.  

d) devido ao insucesso das medidas tomadas, o governo não desenvolveu mais 

nenhuma campanha de vacinação.   

 
 
 



6) O lazer é uma das necessidades básicas do ser humano, pois é prática social que 

beneficia a família, proporciona acesso à cultura e ao trabalho. Cabe ao governo destinar 

locais ao esporte e lazer. São exemplos de  locais que o governo deve destinar para 

recreação da população.  

a) (       ) quadras esportivas, bosques 

b) (       ) pistas de skate, ciclovia 

c) (       ) parques 

d) (       ) todas as alternativas estão corretas 

 
 
7) Mesmo com o avanço da medicina e controle de pragas, o medo das epidemias 

ainda está presente no cotidiano das cidades. Assinale a alternativa que mostra 

uma medida correta a se tomar para evitar a proliferação da dengue.  

a) Sempre guardar garrafas de vidro ou plástico, colocando-as de boca para cima. 

b) Colocar o lixo em sacos plásticos e manter a lixeira sempre bem fechada. 

c) Só manter tampados tonéis, caixas e barris de água se eles estiverem num terreno 

baldio. 

d) Encher os pratinhos de vasos de planta com água até a borda. 

 

8) Faça o que se pede: 

                        
 


