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

Jandaia do Sul, 26 de novembro de 2020. 

 Professora: Solange Barbosa Garcia                            4º Ano “A”           

  Aluno (a): ______________________________________________ 

Avaliação Bimestral de História 

1) Complete com as palavras do quadro: 

 

  arte          sociedade           realidade           história           artista           

 

 

a) Os seres humanos utilizam a _____________________ para retratar a realidade em vivem. 

b) Ao apreciar uma obra de arte, porém, com o objetivo de compreender o modo de vida das 

pessoas de uma _____________________________, precisamos considerar a maneira como 

o_________________, vê e entende o mundo, pois ele, assim como cada pessoa, tem sua 

________________________, cresceu em uma determinada família e traz consigo valores que 

influenciam seu olhar da ___________________. 

2)  Relacione as colunas: 

(A) Pré-História  

(B) Idade Média 

(C) Idade Moderna 

(D) Contemporaneidade 

(     ) As pinturas rupestres e algumas esculturas foram as primeiras representações que os seres 

humanos criaram. 

(     ) A arte voltou-se  para a religião cristã. 

(     ) Foi marcada por mostrar os seres humanos como obras de arte. Os artistas buscavam a 

perfeição, a recriação dos seres humanos pela arte. 

(     ) Se estende desde a Revolução Francesa ate os dias atuais. Os artistas aboliram os padrões 

e ampliaram os recursos, as matérias e as técnicas para criar sua arte. 

 

3) Os povos ______________________ da América tinham uma rica cultura e hábitos 

interessantes relacionados à arte. Produziram diversos artefatos, e esses acessórios utilizados 



em seus rituais, e mesmo em seu cotidiano, podem ser considerados uma forma de expressão 

artística e do modo como esses povos viam o mundo. 

A) europeus 

B) indígenas  

C) africanos 

4)  Antes de os portugueses desembarcarem no Brasil, os povos indígenas já produziam objetos 

de arte que permitiam conhecer o modo de vida de cada um deles, como: 

(     ) objetos de cerâmica 

(     ) objetos de plumária  

(     ) objetos feitos de palha 

5) Qual artista brasileiro, mais conhecido do Barroco mineiro, criou os profetas do santuário do 

Bom Jesus de Matozinhos, no município de Congonhas, no estado de Minas Gerais. 

(     ) Johann Moritz 

(     ) Sérgio Vidal 

(     ) Antônio Francisco Lisboa – Aleijadinho 

6) Observe a imagem. 



Qual é a manifestação artística urbana retratada na imagem? 

a) Dança de rua 

b) Teatro 

c) Grafite 

d) Escultura viva 

7)  Marque a alternativa correta: 

a) A arte é uma criação humana. Por meia dela, os seres humanos interpretam o procuram imitar 

o mundo e a realidade em que vivem. 

(      ) CERTO          (      ) ERRADO 

b) A arte pode ser considerada uma fonte histórica. 

(      ) CERTO          (      ) ERRADO 

8) Assinale a alternativa correta. 

(a) Objetos de arte podem ser considerados patrimônio cultural, por causa de seu valor histórico e 

cultural. 

(b) A arte foi criada por artistas medievais que, inspirados pelas ideias religiosas do período, 

resolveram criar meios de representar a realidade. 

(c) Somente as construções e os edifícios históricos podem ser considerados patrimônios culturais 

de um país. 

                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                            Boa avaliação!!! 



 

 

 

 

 


