
Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio. 

Jandaia do Sul, ____ setembro de 2020. 

Professora: __________________________________________________ 4º Ano____ 

 Aluno (a): ____________________________________________________________ 

Avaliação Bimestral de História 

 

1) Classifique essas fontes em: 

- escritas 

- visuais 

- orais 

- materiais 

  
 

 

________________________________________________________________________ 

 

 
________________________________________________________________________ 

 

  

 

 

 

 



2) Ligue cada gênero musical à cidade onde é mais característico. 

                                                       Rio de Janeiro 

                                                         Salvador 

                                                        Recife 

                                                    Goiânia 

                                                          Porto Alegre 

 

3) Marque um X na alternativa correta. 

Que gênero musical nativo do Brasil, completou 100 anos de existência em 2016? 

a) Rock  

b) Frevo 

c) Samba 

d) Fandango 

 

 

 



4) Complete com as palavras do quadro: 

 violão                     batuques africanos                         samba                   comunidades            

                           Rio de Janeiro                         escravidão  

 

 

Com o fim da _________________________, em 1988, muitos libertos acabaram migrando 

para a cidade e, como não havia moradia para todos, acabaram ocupando os morros do 

__________________________ e formando as primeiras 

________________________________. O _______________________ surgiu nesse meio 

social. Começou coma influência dos ________________________________________ e 

foi, com o tempo, ganhando novas formas musicais, inclusive com o uso de outros 

instrumentos, como o _________________________. 

 

6) Legado pode ser o conjunto de ideias e bens materiais que um povo cria e com o qual 

contribui para o desenvolvimento de seus ___________________________ e, por sua vez, 

de toda a ________________________. 

a) africanos - humanidade 

b) imigrantes - humanidade 

c) descendentes - humanidade  

 

7) Relacione as colunas: 

 

(A) Museu de História Natural 

(B) Museu Temático 

(C) Museu do Ar Livre 

(D) Museu do Amanhã 

 

(     ) Museu com a visão voltada para o futuro – sem deixar de valorizar o futuro. 

 

(     ) Nesse museu, visitantes podem aprender sobre a história de uma região por meio da 

visitação de um local histórico. 



 

(     ) O museu apresenta toda  história do futebol brasileiro e mundial e oferece interação 

com os visitantes. 

 

(     ) Geralmente contam a história dos seres vivos e tentam representar os hábitos das 

espécies que viveram no passado, além de nos ensinar sobre o período e o local em que cada 

espécie viveu.      

 

8) Vamos imaginar o futuro. Desenhe que tipos de artefatos você acha que estarão em um 

museu daqui a 100 anos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                

 

 

 

 



9) As primeiras comunidades da cidade do Rio de Janeiro começaram a surgir no final do 

século XIX, depois da abolição da escravidão e da: 

 

(     ) Guerra dos Mascates 

(     ) Guerra dos Canudos 

(     ) Guerra dos Emboabas 

 

10) Sobre a estátua do Cristo Redentor marque com um X as corretas. 

 

(     ) Está localizada na cidade de São Paulo 

(     ) Foi idealizada pelo engenheiro brasileiro Heitor da Silva Costa 

(     ) Foi inaugurada no dia 12 de outubro de 1931 

(     ) Em 2012, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 

(UNESCO) declarou a estátua Patrimônio Cultural da Humanidade. 

  
 

Boa Avaliação!!!!! 

 


