
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

 
 

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE RESPONDER: 

 

 Você está recebendo um Caderno de Avaliação de Ciências Humanas e um Cartão de Respostas.  

 Comece escrevendo seu nome completo, nome da escola, turma e turno. 

 Leia com atenção antes de responder e marque suas respostas neste caderno.  

 Cada questão contém uma ÚNICA resposta correta. 

 Procure não deixar questão sem resposta.  

 Você terá 25 minutos para responder cada bloco. Aguarde sempre o aviso do aplicador para 

começar o bloco seguinte.  

 Quando for autorizado pelo aplicador, transcreva suas respostas para o Cartão de Respostas, 

utilizando caneta de tinta azul ou preta.  

 Exemplo: se, na questão 01, você escolheu a letra A, marque sua resposta desta maneira no 

cartão resposta: 

 

 O Cartão Respostas não poderá ser devolvido em branco, nem deverá ser rabiscado, amassado, 

alterado ou rasurado. 

 Em caso de dúvidas ou engano, solicite ajuda ao aplicador. 

 

CIÊNCIAS HUMANAS 
5º ANO – ENSINO FUNDAMENTAL 

Avaliação 03 – SAEP/2016 
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QUESTÃO 01 – (SAEP 2016) 
 

A abertura das Olimpíadas  começou no 
dia cinco de agosto de 2016, às 20 horas na cidade 
do Rio de Janeiro. Sabendo que a cidade de 
Manaus, capital do Amazonas, tem a diferença de 
uma hora a menos em relação à cidade do Rio de 
Janeiro, isso quer dizer que em Manaus eram: 
 

(A) 18 horas. 
(B) 20 horas. 
(C) 19 horas. 
(D) 22 horas. 
 

QUESTÃO 02 – (SAEP 2016) 

 

A superfície terrestre apresenta várias formas de 
relevo, os principais são: planícies, planaltos, 
montanhas e depressões. Observe as figuras 1 e 2 
e marque a alternativa que as representam 
respectivamente: 
 

 
 

(A) montanhas e planícies. 
(B) planícies e montanhas. 
(C) depressões e planaltos. 
(D) planaltos e montanhas. 
 

QUESTÃO 03 – (SAEP 2016) 

 

Observe o quadro “Operários” da pintora brasileira 
Tarsila do Amaral.  

 
A respeito da obra de Tarsila do Amaral, podemos 
afirmar que: 
 

(A) a população brasileira é totalmente homogênea 
(igual), isto é, todos são de origem africana. 
(B) todos os brasileiros são descendentes de 
orientais, sobretudo japoneses, chineses, coreanos 
e etc. 
(C) a população do Brasil é heterogênea (diferente), 
isto é, há descentes de índios, negros, europeus, 
orientais e etc. 
(D) todos os brasileiros são descendentes de povos 
europeus. 
 

QUESTÃO 04 – (SAEP 2016) 

 

Os recursos naturais são bens retirados da natureza 
e utilizados pelo homem, são exemplos: água, ar e 
energia solar.  
As ações favoráveis para a preservação de recursos 
naturais são: 
 

(A) economizar energia elétrica e água. 
(B) aumentar constantemente o consumo de água e 
poupar dinheiro. 
(C) economizar alimentos e trocar sempre o celular. 
(D) aumentar o uso do ar condicionado e diminuir o 
consumo de água. 
 

QUESTÃO 05 – (SAEP 2016) 

 
O Brasil é o maior país da América do Sul e é 
dividido em cinco regiões: Norte, Nordeste, Sudeste, 
Sul e Centro-Oeste. Cada uma com suas 
características populacionais e paisagísticas. 
O mapa abaixo mostra a divisão do território 
brasileiro em regiões.  
 

 
 

Fonte: www.geografiaparatodos.com.br 

 

QUESTÃO 06 – (2016) 

 
O Brasil é uma nação que tem uma verdadeira 
mistura em sua população, visto que vários povos 
contribuíram para a formação da cultura brasileira.  
 

A alternativa que apresenta, somente, contribuições 
dos índios para a formação cultural brasileira é: 
 

(A) a cor branca da pele da maioria das pessoas e 
alimentos como o macarrão. 
(B) o hábito de beber vinho e a forma de construir 
grandes ocas. 
(C) o consumo de alimentos como a mandioca e o 
hábito de dormir em redes. 
(D) o hábito de assistir televisão e o uso da canoa 
como meio de transporte. 
 

QUESTÃO 07 – (SAEP 2016) 

 
“Tudo aquilo que nós vemos, o que nossa visão 
alcança, é a paisagem. ” (Miltom Santos 1988). 
 

BLOCO 01 – CIÊNCIAS HUMANAS 

    

 
    A alternativa 
que representa 
corretamente a 
identificação da 
Região Norte é: 
 

(A) 1. 
(B) 2. 
(C) 5. 
(D) 4. 
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(C) Sul. 
(D) Norte. 

 A paisagem pode ser natural quando não tem 
nenhuma modificação feita pelo homem e 
humanizada quando já sofreu alguma modificação 
causada pelo ser humano. 
 

A alternativa que apresenta somente paisagens 
humanizadas é: 
 

 
 

QUESTÃO 08 – (SAEP 2016) 

 
A escravidão existiu oficialmente no Brasil até 13 de 
maio de 1888, foi um período vergonhoso da história 
nacional, onde muitos africanos foram trazidos à 
força para trabalhar em terras brasileiras. 
A alternativa que apresenta somente características 
do período da escravidão brasileira é: 
 

(A) pagamento de salário justo aos escravos; férias 
depois de 12 meses de trabalho. 
(B) máximo de oito horas de trabalho diário; direito a 
licença maternidade às escravas mães. 
(C) maus tratos aos escravos; falta de liberdade 
individual. 
(D) liberdade total aos escravos; salário variava de 
acordo com as horas trabalhadas. 
 

QUESTÃO 09 – (SAEP 2016) 

 
A agricultura é a arte de cultivar a terra com o 
objetivo de conseguir produtos, com o passar dos 
tempos novas técnicas vêm sendo empregadas 
para aumentar a qualidade e a quantidade da 
produção. 
 

A figura que representa um exemplo de agricultura 
moderna é: 
 

 
 

QUESTÃO 10 – (2016) 
 

Observe as figuras. 
 

 
 

Fonte: emeifstellacochrane.blogspot.com  
 

A figura 1 representa uma sala de aula e a 2 a Rosa 
dos Ventos com seus pontos cardeais.   
 

Rafael saiu de sua cadeira e foi até a sua colega 
Luiza para pegar uma borracha emprestada. A 
direção seguida por ele foi: 
 

(A) Leste. 
(B) Oeste. 

 

QUESTÃO 11 – (SAEP 2016) 

 
Hoje o Brasil é um país independente, com governo 
próprio, possui suas próprias leis, tem relações 
comerciais com os países que desejar. Porém nem 
sempre foi assim, de 1500 até 1822, viveu no 
chamado Período Colonial, onde a principal mão de 
obra era escrava, não tínhamos um presidente e sim 
um imperador. 
 

Qual o país que colonizou o Brasil durante o 
Período Colonial? 
 

(A) Grécia. 
(B) Estados Unidos. 
 
 

(C) Portugal. 
(D) China. 
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QUESTÃO 01 – (SAEP 2016) 
 

A Constituição Federal de 1988 criou o estado do 
Tocantins. Primeiramente a cidade de 
________________________ foi escolhida como 
capital provisória, até que a capital Palmas fosse 
construída. Em 1989 começou a construção da nova 
capital, e em 1990 a sede do governo é transferida 
para Palmas, a partir de então, capital do estado do 
Tocantins. Na década de 90, a nova capital atraiu 
milhares de migrantes de diferentes estados. 
Palmas é uma cidade planejada, assim como a 
capital do país, Brasília.  
 

(Fonte: http://www.infoescola.com/historia/historia-de-tocantins). 

 

 
 

A primeira capital do estado do Tocantins foi 
 

(A) Araguaína. 
(B) Gurupi. 
(C) Miracema do Tocantins. 
(D) Paraíso do Tocantins. 
 
 

QUESTÃO 02 – (SAEP 2016) 
 

 

"A cidadania é o 
exercício pleno 
dos deveres e 
dos direitos civis, 
políticos e 
sociais, é saber 
agradecer, 
desculpar, ser 

cortês, é ter o direito de expressar livremente sua 
opinião, é poder votar em quem quiser sem 
constrangimento, é processar um determinado 
profissional que cometeu um erro, é devolver um 
produto estragado e receber o dinheiro de volta, é o 
direito de praticar uma religião sem ser perseguido. 

Em resumo, é conhecer os direitos e deveres e 
praticá-los".                                                                                                                               

 (Fonte: fsetemac-adaptado)  

 

Com base na imagem e no texto, ser cidadão é: 
 

(A) ter consciência do seu papel na sociedade, 
porém não participar da vida política. 
(B) ser somente o morador da cidade e sem a 
necessidade de votar. 
(C) ter consciência de seus direitos e deveres e 
participar ativamente das questões sociais. 
(D) contribuir para a sociedade somente com a 
cobrança dos seus direitos. 
 

QUESTÃO 03 – (SAEP 2016) 

 

Leia as afirmações a seguir. 
 

I – Nós já estávamos no Brasil quando os 
portugueses iniciaram a exploração do território 
brasileiro. 
II – Os portugueses nos trouxeram à força da África 
para o Brasil, nos deixando como escravos por mais 
de 300 anos. 
III – Viemos de várias partes do mundo para o Brasil 
em busca de uma vida melhor. 
 

A alternativa que corresponde, respectivamente, aos 
itens analisados é: 
 

(A) índios, negros e imigrantes. 
(B) negros índios e imigrantes. 
(C) somente aos índios. 
(D) imigrantes negros e índios. 
 
 

QUESTÃO 04 – (SAEP 2016) 

 

Leia a tirinha do Armandinho. 
 

 
 

Fonte: sawabonabilac.blogspot.com – Acesso em 04/08/2016 

 

Após ler a tirinha conclui-se que: 
 

(A) a população indígena no Brasil atualmente é a 
mesma de quando os portugueses chegaram aqui 
para explorar as terras brasileiras. 
(B) houve um aumento razoável do número de 
índios no Brasil desde o período da chegada de 
Cabral até os dias atuais. 
(C) desde o início da exploração do Brasil, pelos 
portugueses, até os dias atuais, a população 
indígena diminuiu muito. 
(D) o número de índios vem aumentando todos os 
anos desde a chegada dos exploradores 
portugueses no Brasil. 
 

BLOCO 02 – CIÊNCIAS HUMANAS 
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QUESTÃO 05 – (SAEP 2016) 

 

A figura abaixo mostra uma praia com várias 
sujeiras deixadas pelo homem. Essa e outras 
atitudes humanas destroem a natureza. 
 

 
 

Fonte: ecossistema-experimental.blogspot.com – Acesso em 06/09/2016 

 
As ações que ajudam a preservar a natureza são: 
(A) provocar queimadas; usar somente produtos 
recicláveis, de preferência os feitos de plástico. 
(B) diminuir o tempo gasto com o banho; jogar lixo 
nas praias. 
(C) jogar o esgoto diretamente no mar; usar sacolas 
plásticas à vontade. 
(D) fechar bem as torneiras para não gastar água; 
recolher seu próprio lixo quando for à praia. 
 
 

QUESTÃO 06 – (SAEP 2016) 

 
Veja a charge. 

 
 

Fonte: https://absurdamentes.wordpress.com – Acesso em 02/09/2016 

 

Na charge temos dois lutadores de sumô (luta 

japonesa), o maior representa o custo de vida 

(preços do feijão, arroz, aluguel, conta de luz e etc.). 

E o menor o valor do salário mínimo no Brasil, que 

atualmente é de R$ 880,00, que depois de 

descontos diminui ainda mais. 

Após ler o texto e observar a charge podemos 

chegar à seguinte conclusão: 
 

(A) o salário mínimo mensal no Brasil é suficiente 
para custear as despesas com o custo de vida da 
maioria dos trabalhadores brasileiros. 
(B) o salário mínimo brasileiro é insuficiente para 
pagar o alto custo de vida do trabalhador e sua 
família. 
(C) o custo de vida no Brasil é exatamente igual ao 
valor do salário mínimo. O trabalhador que recebe 
um salário mínimo consegue viver com muita 
tranquilidade pagando todas as suas contas. 
(D) o valor do salário mínimo no Brasil é um dos 
mais altos do mundo, o trabalhador e sua família 
consegue viver muito bem com ele e ainda sobra 
para guardar na caderneta de poupança todo mês. 
 

QUESTÃO 07 – (SAEP 2016) 

 

Leia o quadro 1 retirado da Constituição brasileira e 
o quadro 2 - comparação de rendimentos entre 
homens e mulheres no ano 2010. 
 

Quadro 1 

A Constituição brasileira diz no Art.5º: Todos são 
iguais perante a lei sem distinção de qualquer 
natureza (...) 
Artigo I homens e mulheres são iguais em direitos 
e obrigações (...). 
 

 

Quadro 2 
 

Renda média mensal bruta 
 

                                          

Dados: Censo 2010, IBGE.             

 

Comparando-se o trecho da Constituição escrito no 

quadro 1 com a renda média mensal de homens e 

mulheres no quadro 2, pode-se dizer que: 
 

(A) o rendimento médio mensal entre homens e 

mulheres no Brasil é igual, dessa forma respeitando 

a Constituição que diz que todos devem ser tratados 

de forma igualitária. 

(B) o rendimento médio mensal das mulheres é bem 

maior do que o dos homens o que vai contra a 

Constituição que diz que todos devem ser tratados 

igualmente. 

(C) o rendimento médio mensal dos homens é maior 

do que o do das mulheres, o que vai contra a 

Constituição, pois ela diz que todos devem ser 

tratados igualmente. 

(D) o rendimento dos homens é um pouco maior do 

que o das mulheres, respeitando a Constituição que 

diz que todos devem ter os mesmos direitos. 
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QUESTÃO 08 – (SAEP 2016) 

 

A humanidade evoluiu em muitos campos. Hoje, se 

você quiser, pode se comunicar com uma pessoa 

que mora distante, rapidamente, mas nem sempre 

foi assim. Seus pais ou avós podem comprovar isso. 

A alternativa que representa uma evolução dos 

meios de comunicação. 
 

 
 

QUESTÃO 09 – (2016) 

 
Leia as falas das personagens 1 e 2. 
 

 
 

A alternativa que corresponde às ações das 
personagens é: 
 

(A) as personagens 1 e 2 têm boas ações com o 
meio ambiente. 
(B) apenas a personagem 1 gosta de cuidar do meio 
ambiente. 
(C) as personagens 1 e 2 não  têm  boas ações para 
cuidar do meio ambiente. 
(D) apenas a personagem 2 gosta de cuidar do meio 
ambiente. 
 

QUESTÃO 10 – (SAEP 2016) 

 

Veja as 
figuras. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

Todas as profissões são importantes para o 
desenvolvimento da sociedade. Elas apresentam 
diferentes salários, locais de trabalho e níveis de 
escolaridade.  
As profissões representadas pelas imagens são: 
 

(A) 1- Médico; 2- Professor; 3- Agricultor e 4- 
Pedreiro. 
(B) 1- Agricultor; 2- Professor; 3- Médico e 4- 
Pedreiro. 
(C) 1- Pedreiro; 2- Professor; 3- Médico e 4- 
Agricultor. 
(D) 1- Professor; 2- Pedreiro; 3- Agricultor e 4- 
Médico. 
 

QUESTÃO 11 – (SAEP 2016) 

 
O mundo passa por inúmeras transformações nas 
variadas áreas. Novas invenções, no campo da 
informação, comunicação e transportes, surgem 
para facilitar a vida das pessoas. 
 

Os meios de transporte estão exclusivamente na 
alternativa: 

 


