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4º História 1 5 

1. Assinale ( V ) para as afirmativas verdadeiras e ( F ) para as falsas. 
 
 (    ) O ser humano é um ser social, pois interage com pessoas variadas ao longo da vida. 
 (    ) Apesar de viver em sociedade, o ser humano não depende do contato com outras 
     pessoas para viver. 
 (    ) Mesmo havendo muitas culturas diferentes no mundo, as regras de convívio são as  
     mesmas para todos os povos. 
 (    ) Os costumes variam ao longo do tempo. 
 
2. A cultura pode ser caracterizada como um conjunto de conhecimentos, formas de expressão, 

tradições e modos de vida de um povo ou sociedade. De acordo com a afirmativa, marque a 
alternativa correta. 

 
 ( A ) O carnaval não pode ser considerado uma manifestação da cultura brasileira. 
 ( B ) A língua, a religião, a música e os hábitos alimentares são considerados expressões 
     culturais. 
 ( C ) A cultura de um povo é formada somente por elementos imateriais, como vestimentas e 
     arte. 
 ( D ) A identidade de um povo não se manifesta nas expressões culturais. 
 
3. A gastronomia pode ser considerada um símbolo cultural de um país. Enumere a coluna que 

corresponde aos países de acordo com seu prato gastronômico. 
 
 1. Hambúrguer      (    ) China 
 2. Pizza       (    ) Brasil 
 3. Yakisoba      (    ) Itália 
 4. Feijão com arroz     (    ) Estados Unidos 
 
4. Dançar quadrilha, pular fogueira, o uso de balões e fogos de artifício e comidas como arroz 

doce, canjica, pipoca e pé de moleque fazem parte de qual festa da cultura brasileira? 
 
 ( A ) Festa do Carnaval 
 ( B ) Festa do Boi-Bumbá 
 ( C ) Festa Junina 
 ( D ) Festa de Réveillon  
 
5. Leia o trecho a seguir. 
 

Nossa escola fica na Rua Barroquinha. A rua sempre teve esse nome porque era 
de terra e, antigamente, quando chovia, formavam-se grandes buracos nela. 
Atualmente, não passamos mais por esse problema, porque a rua foi asfaltada e se 
modernizou bastante. Estamos pensando até em dar um novo nome para nossa rua, 
mas isso será outra história... 

Portal SAS 
 

 De acordo com o trecho, escreva uma característica da Rua Barroquinha de antigamente e 
uma de atualmente. 

 

 Antigamente - _______________________________________________________________ 
  

 Atualmente - ________________________________________________________________ 
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6. Observe as imagens relativas ao processo de modernização das cidades: 
 

   

São Paulo, em São Paulo Curitiba, no Paraná Porto Nacional, no Tocantins 
 

Imagem: Portal SAS 
Acesso em 27 de março de 2020. 

 

 Agora, escreva ( V ) para as afirmativas verdadeiras e ( F ) para as afirmativas falsas. 
 

 (    ) Nas cidades modernas, os elementos antigos e atuais convivem de forma harmoniosa. 
 (    ) Com a modernização das cidades, as pessoas passaram a se preocupar mais com a 
     segurança e proteção de suas casas. 
 (    ) Nas cidades modernas, todas as construções antigas foram derrubadas. 
 (    ) Todas as cidades modernas foram planejadas. 
 

7. Leia a notícia. 
 

 Texto 
 

Trânsito de vias é alterado para obras de rotatória e viadutos, em Fortaleza 
 

 O trânsito, no cruzamento das Avenidas Raul Barbosa com Avenida Murilo Borges, foi 
alterado. O objetivo das alterações é permitir a realização das obras de construção de dois 
viadutos e uma rotatória. As obras são necessárias para garantir um espaço adequado e 
melhorar o tráfego de ônibus. 

 Essas e outras mudanças, promovidas pelo ser humano, buscam atender às novas 
necessidades da população com seu crescimento, modernização e mudança no estilo de 
vida. 

.  
http://g1.globo.com/ceara/noticia. 26/09/2015 (adaptado para fins didáticos) 

 

 De acordo com o texto, responda à questão. 
 

a) Qual o objetivo das alterações no trânsito das avenidas citadas na notícia? 
 ___________________________________________________________________________ 
 
b) As modificações que serão realizadas são necessárias para: 
 
 (    ) impossibilitar o trânsito nesse local. 
 (    ) auxiliar o surgimento de mais elementos naturais. 
 (    ) garantir um espaço adequado e melhorar o tráfego de ônibus. 



 

3/4 

ATIVIDADES REFERENTE AO LIVRO: 1  -   CAPÍTULO: 5   -   DISCIPLINA: HISTÓRIA   -   TURMA: 4º ANO 

 
 
c) Por que o ser humano está, frequentemente, alterando a paisagem dos locais? 
 ___________________________________________________________________________ 
 
8. Observe as imagens da Praça do Ferreira a seguir e responda: 
 

 
 

Imagem: Portal SAS 
Acesso em 27 de março de 2020. 

 

a) Que imagem retrata a Praça do Ferreira em uma época mais antiga? 
 ___________________________________________________________________________ 
 
b) Atualmente, a Praça do Ferreira: 
 

 (    ) ficou mais moderna, com mais prédios e carros. 
 (    ) ficou menor e com poucos postes de iluminação. 
 
9. As duas imagens mostram a mesma avenida, em duas épocas diferentes. Observe as 

imagens e responda às perguntas. 
 

  
Avenida Barão de Studart (1938) Avenida Barão de Studart (2014) 

 
Imagem: Portal SAS 

Acesso em 27 de março de 2020. 
 

a) Escreva duas transformações ocorridas na avenida entre os anos de 1938 e 2014. 
 ___________________________________________________________________________ 
 
b) O que pode ter causado essas transformações? 
 ___________________________________________________________________________ 
 
c) Por que é importante estudar esse tipo de transformação? 
 ___________________________________________________________________________ 
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10. As duas imagens mostram o mesmo lugar, em duas épocas diferentes. 
 

 
 

Imagem: Portal SAS 
Acesso em 27 de março de 2020. 

 
a) Quais foram as mudanças ocorridas entre essas duas datas? 
 ___________________________________________________________________________ 

b) Que elementos permaneceram entre as duas imagens? 
 ___________________________________________________________________________ 
 


