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AVALIAÇÃO DE HISTÓRIA E GEOGRAFIA 

 

1)  Leia o depoimento abaixo e responda: 

Quando eu era pequena, morava perto de uma rua que se chamava Estrada 

da Boiada. 

Ela recebeu esse nome porque era de terra e todos os dias passavam por lá 

muitos bois, pois existiam muitas fazendas na região. 

Hoje em dia, essa rua mudou muito. Foi asfaltada e tem muito movimento; 

as fazendas deram lugar aos prédios e os boizinhos aos carros. 

Ela até mudou de nome – recebeu o nome de um deputado estadual – agora 

se chama Diógenes Ribeiro de Lima. 

 

a) Antigamente como era a estrada da boiada? 

R.: Ela era de terra e todos os dias passavam por lá muitos bois, pois existiam muitas fazendas 

na região.  

b) Quais transformações ocorreram nela? 

R.: A estrada foi asfaltada e tem muito movimento de carros. 

c) Desenhe como você imagina a rua do texto: 

ANTIGAMENTE  

(Resposta pessoal) 
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ATUALMENTE 

(Resposta pessoal) 

 

 

 

 

 

 

2) Leia o texto abaixo e responda: 

Na minha rua tem uma porção de casas e prédios.  

Tem casas que servem para morar, tem outras que servem para trabalhar.  

Na minha rua passa o lixeiro, que leva o lixo, o gari, que varre, o carteiro, que 

traz as cartas e o fruteiro que vende frutas .  

A rua do Marcelo – Ruth Rocha – Ed. Salamandra 

 

a) Quais profissionais trabalham nessa rua? 

R.: Nessa rua trabalham lixeiros, garis carteiros e o fruteiros. 

b) Escreva o nome da sua rua e o número da sua casa. 

R.: Resposta pessoal. 

 

3)  Escreva o nome dos meios de transportes na linha correta. 

NAVIO – CARRO – AVIÃO – ÔNIBUS – HELICÓPTERO – TREM – BARCO – CANOA  

a) Aéreo: avião – helicóptero  

b) Terrestres: carro – ônibus, trem 

c) Aquáticos: navio, barco, canoa. 

 

 

4) Leia e responda: 
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Primeiro cuidado: só atravessar a rua na faixa de pedestres! Segundo 

cuidado: olhar para os dois lados antes de atravessar a rua! Terceiro cuidado: 

só atravessar se não vier carro de nenhum dos lados! 

Essas frases você já deve ter ouvido muito. Trânsito é mesmo uma coisa 

séria. Quando você estiver caminhando pela cidade, atenção máxima! O 

mundo está cheio de motoristas loucos e selvagens, que acham que as ruas 

são pistas de fórmula 1. 

a) Em sua opinião, o que pode acontecer quando os sinais de trânsito não são respeitados? 

R.: Podem ocorrer acidentes graves, atropelamentos ou batida de carro. 

 

5) As crianças adoram brincar na rua. Você pode brincar na sua rua?(Resposta pessoal) 

(  ) SIM (  ) NÃO 

Por quê? 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 


