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Espera-se que o aluno saiba falar 
sobre vocabulário referente a 
vestuário, além de cores. 
 
Terão oportunidade de aplicar a 
estrutura gramatical já vista do 
presente simples com o verbo “to 
like” (gostar) 

    
 

Respondeu Jesus: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim.  

 
 
 
 



                                   “Educando para a Glória de Deus”                                

Natureza do Trabalho: Atividades de fixação               5º Ano 

Professora: Jucélia e Priscila                                         Disciplina: História            3ª Etapa 

“ O Senhor é a minha luz e a minha salvação”.  

ATENÇÃO: AS ATIVIDADES SERÃO USADAS DE ACORDO COM A AULA DE 
HISTÓRIA. 
DE ACORDO COM A AULA, A PROFESSORA MARCARÁ QUAIS ATIVIDADES DEVEM 
SER FEITAS.  
 
QUESTÃO 01 
Turismo histórico 
 

Estrada real 
 
Caminho por onde a Coroa Portuguesa escoava riquezas minerais, entra na rota 
turística resgatando história, religião e ecologia. 
 

O mesmo caminho que no século XVIII transportou ouro, diamante e pedras preciosas de 
Minas Gerais para o resto do mundo, a Estrada Real, três séculos depois se transformou 
num programa que visa promover e integrar as várias oportunidades de negócios através da 
revitalização dos entornos da antiga rota colonial e do aproveitamento de toda a sua 
potencialidade nos vários segmentos turísticos: histórico, cultural, ecológico, gastronômico, 
rural, negócios, religioso e aventura. 
 

Durante o ciclo do ouro, em lombo de animais, saiam das Minas Gerais, cargas valiosas que 
ornamentaram igrejas do Brasil e da Europa e encheram os cofres da Coroa. Pelo mesmo 
trecho, outras cargas chegaram para suprir as necessidades dos pequenos povoados que 
surgiam entre Diamantina e os portos de Paraty e Rio de Janeiro. 
Este vai e vem deixou marcas que resistem há mais de trezentos anos. São mais de 1.400 
km que agora se transformam em um dos principais corredores turísticos do Brasil. 
 

A partir do descobrimento de diamantes na região do Serro do Frio, este caminho se 
estendeu de Ouro Preto até o Arraial do Tejuco, atual Diamantina. 
Foi também na Estrada Real que as partes do corpo do alferes Joaquim José da Silva 
Xavier foram expostas, pois ao cuidar da segurança do transporte do ouro à Coroa, 
Tiradentes pregava suas idéias de liberdade e independência em pousos e estalagens ao 
longo do caminho. 

a) Você sabe o que é Turismo histórico e qual a sua importância?                                               
b) Além do caminho da Estrada Real, você conhece algum outro tipo de turismo histórico? 

Qual? 
_________________________________________________________________ 

QUESTÃO 02 
CITE, pelo menos, três patrimônios históricos da humanidade. 
_________________________________________________________________________ 
 
 
 



QUESTÃO 03 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A figura acima apresenta uma Igreja antiga, parte da história do país, por isso chamada de 
“patrimônio histórico”. Qual é a importância de um patrimônio histórico para um país? 
_________________________________________________________________________ 
 
QUESTÃO 04 
“O instituto de tombamento  pode fazer o tombamento de bens públicos ou privados, isto é, 
que pertençam ao governo ou à alguma pessoa que faz parte da comunidade. Se este bem, 
mesmo que seja de propriedade particular, tenha características históricas, artísticas, 
naturais e arqueológica, podem vir a ser tombadas.” 
Iepha/MG 
 
É certo o governo tombar um patrimônio que seja de uso particular? Por quê? 
_________________________________________________________________________ 
 
QUESTÃO 05  

A legislação que protege os bens culturais é muito clara. Veja um dos artigos. 

Art. 65. Pichar, grafitar ou por outro meio conspurcar a edificação ou monumento urbano: 

            Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa. 

            Parágrafo único. Se o ato for realizado em monumento ou coisa tombada em virtude 
do seu valor     artístico, arqueológico ou histórico, a pena é de seis meses a um ano de 
detenção, e multa. 

Ao ler este parágrafo da legislação sobre a preservação do Patrimônio Público, percebemos 
que os pichadores e grafiteiros são punidos com maior intensidade quando destroem o 
patrimônio tombado. 

a) Explique a diferença entre um patrimônio público urbano e um patrimônio público 
tombado. 

b) Você concorda com a lei, quando ela dá uma punição maior para quem destrói um 
patrimônio tombado? Explique. 

 
 
 
 
 



QUESTÃO 06  
O documento que você vai ver, foi retirado do livro de batismo da Paróquia de Nossa 
Senhora da Luz de Curitiba. Leia com atenção: 

 

Coleção Vitória Régia / História / Jean Carlos Moreno e Antônio Fontoura Jr. 

A- Poderíamos dizer que este documento é um “vestígio” de nosso passado? Por quê? 

B- Ele poderia ser considerado um patrimônio de nossa cultura? Por quê? 

C- Através da análise deste documento o que podemos observar de diferente em relação 
aos dias de hoje quanto à linguagem? 

D- Baseando-nos nesta observação podemos dizer que os objetos, documentos que 
usamos hoje em dia, podem servir para contar a história que as gerações futuras irão 
conhecer? Explique. 
_________________________________________________________________________ 
 

QUESTÃO 07  
Observe as fotografias. Todas elas mostram o patrimônio da Estrada Real.  

Complete o quadro identificando os que fazem parte do patrimônio cultural e os que fazem 
parte do patrimônio natural da Estrada Real. 

 

                                                      
 
        Cachoeira da Guarda – Carmésia                      Festa do Congado – Raposos 



 

                                         
    Igreja Matriz Santo A ntônio - Tiradente             Gruta Monte Cristo – Diamantina                    

                           
 Museu do Tropeiro – Ipoema                                    Chácara Barão do Serro–Serro 

                                    
 Memorial Carlos Drummond Andrade                      Parque Nacional de Itatiaia 
 

 Patrimônio Cultural Patrimônio Natural 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
QUESTÃO 08 
Leia essa história com atenção. 

LELÊ NO CASTELO 

O meu tio Torero trabalha num jornal chamado Folha de São Paulo, mas que devia 
chamar Folhas de São Paulo porque ele não tem uma folha só, tem um monte. 

Ontem, eu pedi pra ele me levar num castelo que tem perto do campo da seleção, mas 
ele disse que não dava, que ele não tinha tempo para essas coisas e que, dessa vez, nem 
adiantava eu chorar porque não tinha jeito. 

A gente tava almoçando com a tia Soninha, que também escreve na Folha, que devia 
chamar Folhas, e ela é o maior legal. Então, como eu vi que o meu tio não ia me levar, eu 
fiz uma cara que nem a do meu cachorro quando tá com fome e falei: “A senhora me leva, 
tia.” E deu certo, ela levou.  

Aí eu vi o castelo de frente, de lado, de trás... 

    

Eu andei pelos corredores e olhei pelas janelas. 

Mas o que eu achei estranho é que tinha um comercialzão de chuteira lá. Eu perguntei 
para a tia Soninha se o pessoal do castelo usava chuteira e ela disse que não, que o castelo 
era do século treze e que não tinha chuteira naquele tempo.  

 

Então eu achei muito esquisito estragar o castelo com um monte de propaganda de 
uma coisa que nem é do tempo do castelo. Se fosse propaganda de armadura era legal, 
mas de chuteira é esquisito. 

a) Qual a mensagem dessa história? 

b) Você concorda com Lelê? Explique o seu ponto de vista. 



QUESTÃO 09 
Quando você vai visitar uma cidade histórica pela primeira vez, o que espera encontrar 
nela? Por quê? 

_________________________________________________________________________  

QUESTÃO 10 
BRASÍLIA – PATRIMÔNIO CULTURAL DA HUMANIDADE 

Brasília é uma cidade totalmente construída com idéias modernistas. O valor do seu 
plano urbanístico e de seus monumentos faz com que Brasília seja um marco mundial da 
arquitetura e urbanismo modernos. Assim, a Capital do Brasil foi a primeira cidade, 
construída no século XX, considerada digna de ser incluída na lista de bens de valor 
universal, recebendo o título de Patrimônio Cultural da Humanidade, em 1987, pela 
UNESCO.  

 

 
O reconhecimento de seu valor pode ser explicado pela maneira como Lúcio Costa 

projetou a cidade. Ele levou em consideração quatro aspectos: Monumental - compreendido 
em todo o Eixo Monumental e que abriga a alma político-administrativa do País; Gregário - 
representado por todos os setores para o encontro da população; Residencial - composto 
pelas Superquadras Sul e Norte - e Bucólico, que são os gramados, praças, áreas de lazer, 
orla do lago Paranoá e aos jardins tropicais de Burle Marx. Da interação desses quatro 
aspectos nasceu uma cidade que, "sendo monumental, é também cômoda, eficiente, 
acolhedora e íntima. É ao mesmo tempo derramada e concisa, bucólica e urbana, lírica e 
funcional..." (Lúcio Costa).  

 

 
 

Todo esse diferencial urbanístico, arquitetônico e artístico faz com que Brasília seja 
uma cidade muito especial, diferente de qualquer outra já vista no mundo.  
 



Leia o texto e observe as fotografias. 
Por que Brasília foi considerada Patrimônio da Humanidade? 
________________________________________________________________________ 
QUESTÃO 11 
Observe as imagens do patrimônio mundial no Brasil. 

 

 

Imagine que você escreverá para um guia turístico sobre esse patrimônio. Escreva um 
parágrafo falando sobre o patrimônio mundial no Brasil. No seu parágrafo, deverão aparecer 
pelo menos cinco informações diferentes sobre o assunto. 
_________________________________________________________________________ 
QUESTÃO 12 
Uma das riquezas de um povo é seu patrimônio. 

Leias as afirmativas e marque as que forem verdadeiras: 

A (   ) A culinária típica de uma região também pode ser considerada como patrimônio 
cultural. 

B (    ) A população e o governo são responsáveis pela preservação do patrimônio do país. 

C (    ) O patrimônio de um país tem grande importância para as gerações atuais, mas não é 
muito valioso para as gerações futuras. 

D (    ) Há países que praticamente não possuem patrimônios culturais e nem naturais. 



                                   “Educando para a Glória de Deus”                                

Natureza do Trabalho: Atividades de fixação               5º Ano 

Professora: Jucélia                                                         Disciplina: Geografia           3ª Etapa 

“ O Senhor é a minha luz e a minha salvação”.  

ATENÇÃO: AS ATIVIDADES SERÃO USADAS DE ACORDO COM A AULA DE 
GEOGRAFIA. 
DE ACORDO COM A AULA, A PROFESSORA MARCARÁ QUAIS ATIVIDADES DEVEM 
SER FEITAS. 
_________________________________________________________________________  
QUESTÃO 01 

O RIO SÃO FRANCISCO – RIO DO POVO BRASILEIRO 

O rio São Francisco nasce preguiçosamente a 1.285 metros sobre o nível do mar, na Serra 
da Canastra no município de São Roque de Minas em Minas Gerais, serpenteando, ele 
percorre os estados da Bahia, Pernambuco, Alagoas e Sergipe até chegar ao mar. 

Durante o seu percurso, o rio atravessa o semi-árido nordestino tornando-se um fator 
fundamental para a economia da região, ao permitir uma intensa atividade agrícola em suas 
margens e ainda oferecer condições para a irrigação artificial em áreas mais distantes, 
amenizando assim, um pouco do sofrimento dos brasileiros que habitam aquelas paragens. 

Lamentavelmente, nem tudo são flores no caminho do Velho Chico; "um dos grandes 
problemas do rio, é o lixo e os esgotos que são jogados no rio sem nenhum tipo de 
tratamento, o que vem comprometendo a qualidade de suas águas”. 

Dez por cento da população brasileira depende diretamente das águas do Velho Chico e 
seus afluentes. É uma situação deplorável, aja vista que quase a totalidade das cidades 
banhadas pelas suas águas, não tenham uma Estação de Tratamento de Esgoto. 

Mais que um absurdo, é uma berrante agressão ao meio ambiente e um desrespeito aos 
seres humanos. Milhares de sacos de plástico, latas, garrafas Pet, e até pneus usados, 
televisores e tanquinhos de lavar roupa descem o rio diariamente". 

Apesar dos pesares, o São Francisco é um rio místico e que conta muito do sonho 
brasileiro, é uma maravilha que se renova a cada dia com sua beleza e mistério. 

Dentro desse grande roteiro cultural está a cidade de Penedo-AL, uma das primeiras 
cidades surgidas às margens do Velho Chico. Este rio, descoberto em 04 de outubro de 
1.501, pelo navegante Américo Vespúcio, traz em suas margens muita história, que precisa 
ser resgatada urgentemente pelo Poder Público, pois o Brasil corre um grande risco de 
perder uma importante parte deste acervo.  

Lamentavelmente, grandes monumentos arquitetônicos estão em completo abandono e 
alguns até correm o risco de desabar. São 500 anos de história, abandonada. 



Desde o seu descobrimento até os dias de hoje, o Velho Chico vem desempenhando um 
papel de relevante importância na ocupação territorial, sendo o caminho preferencial para 
as Bandeiras. O "Rio da Unidade Nacional", também foi o caminho usado por aqueles que 
buscavam no interior do país, ouro e pedras preciosas. 

Após ler o texto sobre o Rio São Francisco, responda: 
 
a) Você acha que o crescimento da urbanização contribui para o aumento da poluição do 

“Velho Chico”? JUSTIFIQUE sua resposta. 
b) Se você fosse escrever uma carta para as autoridades responsáveis pela preservação 

do Velho Chico e das cidades históricas banhadas e dependentes de suas águas, o que 
você escreveria? 

c) No texto aparece a seguinte frase: “São 500 anos de história, abandonada”. Como você 
interpreta essa frase? 

_________________________________________________________________________ 
 
QUESTÃO 02 

Título : ________________________ 
 
Certo dia, o Rato do Campo convidou o seu primo, o Rato da Cidade, para ir passar uns 
dias à sua quinta. Pouco habituado que estava ao sossego campestre, este não agüentou 
uma semana sem que não se aborrecesse profundamente. Disse ao primo que viver ali era 
um “autêntico marasmo” e, passado pouco menos de uma semana, resolveu regressar. 
Antes de partir, deixou uma carta ao seu familiar a dizer que, quando quisesse, poderia 
visitá-lo na sua “ricamente postíssima” casa da cidade. O Rato do Campo aceitou o convite 
e, quando chegaram as férias, pôs-se a caminho. Quando chegou à casa do primo verificou, 
para sua infelicidade, que ali viviam pessoas – que, é sabido, não gostam nada de ratos – e, 
pior, também viviam lá gatos. Quando estava a descansar da viagem, um felino meteu a 
pata no buraco onde o primo vivia e por um triz... 
 
E se você fosse o Rato do Campo... como continuaria essa história? 
Tendo como referência seus conhecimentos sobre as diferenças entre o campo e a cidade, 
crie um final bem legal para essa situação do Rato do Campo. Dê um título para a história! 
_________________________________________________________________________ 
 
QUESTÃO 03 

SÃO PAULO – 1893 
A cidade de São Paulo nunca mais seria a mesma depois de certa tarde de 1.893. Nesse 
dia, o irmão de Santos Dumont, Pai da Aviação, desfilou com seu carro a vapor pela Rua 
Direita. Foi uma novidade numa cidade em que animais eram a força de transporte. Dessa 
época até os dias de hoje, muita coisa se passou... os caminhões passaram a substituir os 
animais e os burros foram sendo aposentados... os modelos de carros ganharam novos 
desenhos. Surgiram novas avenidas, abriram-se túneis... e toda a cidade foi remodelada 
para dar passagem aos automóveis. 
a) Justifique a seguinte afirmativa: “São Paulo não seria mais a mesma... a tecnologia 

chegava para ficar no final do século XIX... novos caminhos foram traçados para os 
comerciantes que passaram a ter mais facilidade em seus negócios. 

b) Você sabe o que é uma charge? Uma charge é um desenho que apresenta de forma 
“engraçada”, ou crítica, alguma situação ou acontecimento social. Crie uma charge 
mostrando como a população de São Paulo reagiu à novidade do carro a vapor. 

 
 



QUESTÃO 04 

Problemas sociais – cidades                    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                               Rio de Janeiro 
 
Em relação ao crescimento desordenado das cidades, responda: 
 
a) o que a seta 1 está indicando? 
b) Por que este fenômeno social está aumentando cada vez mais? 
c) Escreva um texto, mínimo 10 linhas, falando sobre os problemas sociais que existem 

nas grandes cidades. 
_________________________________________________________________________ 
 
LEIA O TEXTO ABAIXO E RESPONDA ÀS QUESTÕES 05, 06 E 07. 
 

O CORAÇÃO FELIZ DO PRÍNCIPE 

Era uma vez um pequeno príncipe que morava em um país muito distante. Era um dos 
príncipes mais felizes que já existiram; ria, cantava e brincava o dia inteiro. Sua voz era 
doce como música, seus passos levavam alegria aonde quer que fosse. Todos pensavam 
que era alguma magia. O príncipe levava ao pescoço uma corrente de ouro com um 
maravilhoso coração, feito de ouro e enfeitado com pedras preciosas. A madrinha do 
pequeno príncipe lhe dera de presente esse coração quando ele era bem pequenininho... 
Lhe avisando: - Usando esse coração, serás sempre feliz. Cuidado para que não o percas! 
Todas as pessoas que cuidavam do príncipe vigiavam muito para que a corrente estivesse 
sempre segura. Mas, um dia, encontraram o príncipe no seu jardim muito triste e lacrimoso, 
franzindo o rosto numa careta feia. - Vejam! - disse ele, apontando para o pescoço. E todos 
viram o que tinha acontecido. O coração feliz havia sumido! Ninguém conseguiu encontrá-
lo, e a cada dia o príncipe ficava mais triste. Um dia, perderem-no de vista. Ele havia 
partido, sozinho, para procurar o coração feliz de que tanto precisava. O pequeno príncipe 
procurou o dia todo, pelas ruas da cidade e pelas estradas do campo. Procurou nas lojas, 
nas portas das casas onde moravam os ricos. O coração feliz que ele havia perdido não 
estava em lugar algum. Finalmente, veio chegando a noite. Ele estava muito cansado e com 
fome. Nunca havia andado para tão longe, nem se sentido tão infeliz. Quando o Sol estava 

1 



quase morrendo, o pequeno príncipe chegou a uma casinha pequenina. Muito pobrezinha e 
marcada pelo tempo, ficava na beira da floresta. Mas pela janela passava uma luz muito 
brilhante. Assim, ele abriu a porta, como faziam os príncipes, e entrou. Viu uma mãe 
alimentando um bebê... Um pai lendo historinhas em voz alta... A filhinha arrumava a mesa 
para o jantar... Um menino da idade dele estava cuidando do fogo. O vestido da mãe era 
velho, o jantar seria mingau com batatas e a lareira era muito pequena. Mas a família estava 
feliz... Tanto quanto o pequeno príncipe queria estar. Como os rostos eram risonhos! E os 
pezinhos tão lépidos! Como era doce a voz da mãe! - Quer jantar conosco? - convidaram. - 
Onde estão os corações felizes de vocês? perguntou o príncipe. - Não entendemos o que 
estás dizendo - disseram o menino e a menina. - Ora - disse o príncipe - para rir e ser feliz 
como vocês, é preciso usar uma corrente de ouro no pescoço. Onde está a de vocês? Ah... 
como as crianças riram! - Nós não precisamos usar corações de ouro - disseram - nós todos 
nos amamos muito e brincamos que esta casa é um castelo e que vamos ter peru e sorvete 
para jantar. Depois mamãe conta histórias. Só precisamos disso para sermos felizes. Assim, 
ele jantou na casa pequenina que era um castelo. Brincou que o mingau com batatas era 
peru e sorvete. Ajudou a lavar os pratos e depois todos se sentaram perto da lareira. Logo o 
pequeno príncipe começou a sorrir. Era o mesmo riso feliz de sempre. Sua voz voltou a ser 
doce como música. Ele passou horas bem agradáveis, e depois o menino acompanhou-o 
uma parte do caminho de volta. Quando estavam chegando aos portões do palácio, o 
príncipe disse: - É muito estranho, mas eu me sinto exatamente como se tivesse encontrado 
meu coração feliz. O menino riu. - Ora essa, você encontrou sim! - disse ele - só que agora 
você o está usando por dentro. 

QUESTÃO 05  
Ao ler a história podemos concluir que, EXCETO: 
 
A (    ) O príncipe para ser feliz não precisava de riquezas somente de amor e carinho das 
pessoas que o cercavam. 
B (    ) O príncipe estava infeliz porque não conhecia o valor dos bons sentimentos, apenas 
o valor das riquezas materiais. 
C (    ) O príncipe procurou no campo e na cidade sua felicidade, mas foi em seu coração 
que ele descobriu como ser feliz. 
D (    ) O príncipe achou um pouco cansativo ficar no campo porque era na cidade que ele 
tinha as melhores diversões para curtir e assim, ser feliz. 
_________________________________________________________________________ 
 
QUESTÃO 06 
Leia novamente o texto acima, e escreva qual a mensagem principal transmitida na história 
desse príncipe. Use a sua criatividade!!! 
_________________________________________________________________________ 
 
QUESTÃO 07 
De que forma você explica o seguinte diálogo do texto?   
 
“Quando estavam chegando aos portões do palácio, o príncipe disse: - É muito estranho, 
mas eu me sinto exatamente como se tivesse encontrado meu coração feliz. O menino riu. - 
Ora essa, você encontrou sim! - disse ele - só que agora você o está usando por dentro. 
________________________________________________________________________ _ 
 
 

 

 



QUESTÃO 08 

Leia o poema: 

Troca-troca 

Colecionador de cheiro troca 

Um cheiro de cidade 

Por um cheiro de neblina 

Um cheiro de gasolina 

Por um cheiro de chuva fina 

Um cheiro de cimento 

Por um cheiro de orvalho e vento. 

MURRAY, R. CLASSIFICADOS POÉTICOS. Belo Horizonte: Miguilim, 1987. 

No texto fala-se do espaço rural e do espaço urbano. 

a) O que causa a diferença entre esses espaços? 
b) É possível viver da mesma forma em espaços tão diferentes?  
_________________________________________________________________________ 
 

QUESTÃO 09 

Observe o esquema abaixo: 

Área Rural                                       Área Urbana 

Escreva um  texto, mínimo de 15 linhas, explicando, a partir do esquema acima, a relação 
entre cidade e campo. 

_________________________________________________________________________ 

QUESTÃO 10  
Escreva duas atividades desenvolvidas nas áreas rurais e duas desenvolvidas nas áreas 
urbanas. 
_________________________________________________________________________ 
 

QUESTÃO 11 

Os alunos de uma escola, pediram ao Sr. Joaquim de Almeida, morador da Zona Rural,  
que falasse sobre alguns aspectos da sua vida no campo. Veja o que ele disse: 

Eu gostaria de começar falando sobre o prazer que eu tenho em morar no campo. Lá 
a vida é muito tranqüila, não preciso ficar preocupado com o trânsito, assalto, essas coisas 
que deixam loucos os moradores da cidade.  

Todo mês, eu tenho que pegar a condução e ir à cidade mais próxima para fazer 
compras. Mas não preciso comprar de tudo não, só as coisas que não produzimos na 
fazenda, como material de limpeza, higiene e algumas vezes, compro chocolate, iogurte e 
biscoito para a criançada. Eles adoram. Verduras, frutas, ovos, leite, frango e algumas 
vezes até carne de vaca, nós temos de montão. Sou eu que planto e cuido dos animais. 
Aliás, é desse jeito que sobrevivo, este é o meu trabalho. 



Sabe o que eu gostaria que houvesse no campo, e que facilitaria minha vida? Escola. 
Morro de preocupação quando os meus filhos deixam o campo para irem estudar na cidade. 
Enquanto são pequenos, há escolas para eles, mas depois... 

Eu já aprendi que não devo jogar o lixo da minha casa nos rios, então tenho o 
trabalho de, separar latas, vidros e plástico e levar este lixo até à cidade, mas vale a pena 
tudo isso. Não gosto nem de lembrar o trabalho que foi levar a água até nossa casa. Foi um 
trabalho nosso, fazer todo o encanamento e instalar uma bomba para levar a água até a 
casa. Na cidade vocês já têm tudo pronto, feito pela prefeitura.  

No campo, o meu lazer é andar a cavalo, pescar no riacho, dormir na rede, chupar 
frutas no pé. 

A maior parte do tempo, fico na  plantação de café que é muito grande na minha 
região. De noite, vou para casa e depois do jantar, assisto televisão, pois agora já existe luz 
elétrica na minha casa, apesar de sempre ficarmos algumas horas sem luz. 

a) Baseando-se no depoimento do Sr Joaquim, podemos tirar algumas conclusões sobre a 
Zona rural de sua região. Escreva o que você percebeu sobre alguns aspectos da região 
do Sr. Joaquim: 
Escola: 

Atividade Econômica: 

Saneamento básico:              RESPONDA NO CADERNO. 

Energia elétrica: 

Lazer:. 

_________________________________________________________________________ 
 

QUESTÃO 12 

A imagem que você está vendo chama-se “os Retirantes”, é uma pintura de Cândido 
Portinari.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Veja o significado da palavra “retirante” no dicionário: 

Retirante: Pessoas que durante as grandes secas, faz retirada. 

Retirada: Emigração dos sertanejos que buscam lugares melhores. 

Analise o significado do título e observe a gravura com atenção: 

a) Registre tudo que você observou na gravura. 
b) Enumere três coisas mais importantes que você viu na imagem. 
c) Baseando-se nestas observações, escreva a  situação do sertanejo ao sair da zona 

rural em procura de uma melhor qualidade de vida. 
_________________________________________________________________________ 
 

QUESTÃO 13 

Veja agora esta outra imagem. Ela também retrata as pessoas que saem em busca de uma 
melhor qualidade de vida e param nas cidades grandes. 
 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisando esta imagem, podemos dizer que o retirante consegue melhor qualidade de vida 
nas grandes cidades? Explique. 
_________________________________________________________________________ 
 

QUESTÃO 14 

Cite três atitudes que o governo poderia fazer para evitar a situação das imagens que você 
observou nas questões anteriores. 
_________________________________________________________________________ 
 

QUESTÃO 15 

 “Nas cidades, as áreas urbana e rural dependem uma da outra.” 

Através de ilustrações, mostre que essa afirmativa é verdadeira. 
_________________________________________________________________________ 
 

 



Leia o texto e responda às questões 16 e 17 

PROGRAMA LUZ PARA TODOS 
O Governo Federal iniciou em 2004 o “Programa Nacional de Universalização do 

Acesso e Uso da Energia Elétrica - Luz para Todos", com o objetivo de levar energia elétrica 
para a população do meio rural.  

O Programa é coordenado pelo Ministério de Minas e Energia com participação da 
Eletrobrás e de suas empresas controladas. A ligação da energia elétrica até os domicílios é 
gratuita.   

As famílias sem acesso à energia estão principalmente nas localidades de menor 
Índice de Desenvolvimento Humano e nas famílias de baixa renda. Cerca de 90% destas 
famílias têm renda inferior a três salários-mínimos e 80% estão no meio rural.  

Por isso, o objetivo do Programa é levar a energia elétrica a estas comunidades para 
que elas a utilizem como fonte de desenvolvimento social e econômico, contribuindo para a 
redução da pobreza e aumento da renda familiar.  

Além disso, a chegada da energia elétrica facilita a integração de outros programas 
sociais, como o acesso a serviços de saúde, educação, abastecimento de água e 
saneamento.  
 
QUESTÃO 16  
A) Que problema é tratado no texto? 
B) O que a população rural ganha com a chegada da luz elétrica? Dê dois exemplos. 
_________________________________________________________________________ 
 

QUESTÃO 17 

Se você fizesse parte do governo e fosse criar um programa para melhorar a vida das 
pessoas que vivem na área rural, que projeto seria esse? Escreva um pequeno texto, 
falando sobre o seu programa, sua importância, os ganhos que a população teria, como ele 
funcionaria, etc. 

_________________________________________________________________________ 

Leia a reportagem da Revista Época sobre as metrópoles do mundo e responda às 
questões 18 e 19. 

FAVELA GLOBALIZADA 
Os centros urbanos do Terceiro Mundo são os que mais crescem.  

O desafio será administrar a pobreza e os problemas sociais 
IVAN PADILLA 

Lagos, a capital da Nigéria, o país mais populoso do continente africano, tinha 1,4 
milhão de habitantes em 1992. Oito anos depois, já alcançava 13,4 milhões. Em 2010, a 
previsão é de que chegue a 20,2 milhões. Isso significa que, em menos de 20 anos, a 
população urbana terá aumentado 14 vezes. Esse vertiginoso crescimento é um grave 
fenômeno mundial: as cidades não param de crescer - e as que mais crescem são as do 
Terceiro Mundo. De acordo com projeções da agência Habitat, órgão da ONU que estuda 
questões de habitação, das dez maiores metrópoles do mundo em 2010, apenas duas - 
Tóquio e Nova York - estão situadas em países desenvolvidos. 

Em 1980, a lista das dez maiores cidades incluía Los Angeles, nos Estados Unidos, e 
Osaka, a segunda metrópole japonesa. Pequim e Xangai, na China, e Calcutá, na Índia, os 
dois países com maior população do mundo, também faziam parte desse ranking. Na 
estimativa para 2010, as duas megalópoles do Primeiro Mundo são ultrapassadas por 
concorrentes como Daca, capital de Bangladesh, Karachi, no Paquistão, e Jacarta, na 
Indonésia. São centros urbanos em zonas de extrema pobreza, com índices de crescimento 
assustadores. 



Em todo o planeta, aproximadamente 1 bilhão de pessoas vivem hoje em barracos 
sem água potável e saneamento nos subúrbios das grandes cidades - desse total, cerca de 
200 milhões tornaram-se favelados há menos de dez anos. Em 2030, serão 2 bilhões de 
pessoas vivendo em bolsões de pobreza. Durante esse mesmo período, a população das 
megalópoles dos países em desenvolvimento deverá crescer em 2,12 bilhões de pessoas. 
Nas nações do Primeiro Mundo, espera-se um incremento de apenas 28 milhões.  

Apesar de afetar principalmente os países atrasados, o problema também afeta os 
ricos. Atualmente, cerca de 2,86 bilhões de pessoas - quase metade da população mundial - 
vivem em áreas urbanas. Em 2025, essa taxa será de 61%. Em 1975, uma centena de 
cidades tinha mais de 1 milhão de habitantes. Em 2025, serão 527. Em 1960, apenas duas 
cidades reuniam, cada uma, mais de 10 milhões de habitantes. Em 2015, o mundo terá 26 
megalópoles. ''As causas e conseqüências desse incremento variam muito. É preciso 
diferenciar as cidades globais, no Norte, e as megalópoles, no Sul'', alerta Jorge Wilheim, 
secretário de Planejamento Urbano de São Paulo e um dos palestrantes do último Fórum 
Mundial Urbano, realizado em Barcelona. 

No continente africano, além da miséria, os conflitos entre as tribos e as guerrilhas por 
riquezas naturais, como diamantes, empurram a população das zonas rurais para os 
centros urbanos, onde, em tese, a segurança é maior. Na Nigéria, cerca de 250 etnias 
convivem em permanente estado de tensão. Em países como a China, o crescimento 
urbano segue uma política governamental de êxodo rural. Nas cidades européias, 
principalmente em países como Espanha, Alemanha e Itália, onde o aumento populacional 
costuma ser negativo, os imigrantes cumprem um papel fundamental no equilíbrio 
demográfico. Em São Paulo, a quarta maior aglomeração humana do mundo, o crescimento 
agora é vegetativo, e não mais migratório, ao contrário do que ocorria nas décadas de 50 e 
60. 

As conseqüências também são próprias de cada contexto. Os países africanos 
assistem ao aumento da pobreza e à piora das condições sociais e sanitárias - há regiões 
onde mais de 30% da população é portadora do vírus da Aids. Em Pequim, na China, um 
sinal visível do caos urbano é o trânsito congestionado por bicicletas e automóveis. Nos 
países do Velho Mundo, a imigração de habitantes das ex-colônias africanas e asiáticas, 
leva inicialmente a conflitos sociais, xenofobia e fortalecimento de partidos de extrema 
direita, em reação aos recém-chegados. ''Boa parte das populações não participa dos 
processos de decisões que têm impacto sobre elas'', alerta Wilheim, sobre esses cidadãos 
de segunda classe. 

Ainda assim, Wilheim tem uma visão otimista sobre o tema. Em livros como Tênue 
Esperança no Vasto Caos, de 2003, o secretário propõe um novo Renascimento, em que 
artes e políticas públicas ajudem a formar uma civilização urbana diferente. Já o ministro 
das Cidades, Olívio Dutra, denunciou, no encontro de Barcelona, a chamada ''urbanização 
da pobreza''. De acordo com dados do ministério, cerca de 15 milhões de brasileiros não 
têm moradia e 83 milhões não contam com água potável em casa. Para que todos tivessem 
condições dignas de habitação, seria necessário um investimento de US$ 6,6 bilhões por 
ano até 2020. 

QUESTÃO 18  

A) De acordo com o texto, que características em comuns tem as metrópoles que mais 
crescem no mundo? 

 

 

 



B) Complete o quadro com os dados fornecidos pelo texto: 

 
Épocas anteriores ou 

atualmente 
Depois de 2015 

Número de pessoas vivendo 
em barracos sem água 
potável e saneamento nos 
subúrbios das grandes 
cidades. 

  

Habitantes de áreas 
urbanas. 

  

Número de cidades com 
mais de 1 milhão de 
habitantes. 

  

Número de cidades com 
mais de 10 milhões de 
habitantes. 

  

_________________________________________________________________________ 

QUESTÃO 19 

a) Sublinhe na reportagem as conseqüências do crescimento exagerado da população. 

b) As conseqüências citadas no texto se referem a que tipos de problemas urbanos: 

(    ) Trânsito ruim   (    ) Falta de moradias adequadas para todos. (    ) Poluição 

(    ) Problemas educacionais (    ) Discriminação de uma parte da população (    ) 
Aumento da pobreza 

(    ) Problemas de saúde  (    ) Destruição da natureza   (    ) Lixo 

c) A que conclusão podemos chegar ao ler os dados e as informações do texto com relação 
aos problemas urbanos e a qualidade de vida nas cidades? 
_________________________________________________________________________ 
 

Leia as informações a seguir e responda às perguntas 20, 21 e 22. 

No site Yahoo! Respostas você pode fazer perguntas e outras pessoas dão sua opinião 
sobre o que você questionou. Um dos usuários do site fez a seguinte pergunta:  

CIDADE PEQUENA OU CIDADE GRANDE? VANTAGENS E DESVANTAGENS? 

Sou morador de cidade pequena e estou tendo uma oportunidade de morar na capital (Porto 
Alegre), por conta de um concurso em que passei. No entanto, assusta-me a idéia de 
conviver com tanta violência, dificuldades de locomoção, pobreza e tudo de ruim que 
encontramos com mais freqüência em grandes cidades. O que vocês acham? Onde 
moram? Como é? 
 
 

Sete pessoas responderam a pergunta. Leia algumas das respostas.  



OLÍDIA: “Nasci e me criei numa cidadezinha muito pequena no interior. Quando já tinha três 
filhos, pedi transferência para a capital do estado. Meu marido foi fazer faculdade, eu fiz 
uma pós-graduação, nossos filhos tiveram oportunidade de estudar em escolas melhores, 
hoje estão na universidade Federal. A tranqüilidade que se tem em cidade pequena é muito 
boa, claro, para os acomodados, aposentados etc... Se você é jovem, vá à luta, não deixe 
passar a oportunidade de viver numa cidade grande e desfrutar de tudo que ela pode nos 
oferecer. Estude mais, trabalhe muito, se divirta também. Em todos os lugares estamos 
correndo riscos. No interior vai correr o risco de ser mais um a conversar nas calçadas 
calmamente sobre a vida dos outros. Os riscos da cidade grande são muitos. Se você 
souber aproveitar as oportunidades, irá melhorar de vida, conhecer outras possibilidades de 
ser feliz. Quando eu me aposentar, pretendo voltar para o interior e continuar trabalhando lá 
pondo em prática tudo que aprendi aqui 

FRAN: Moro numa cidade de uns 400.000 habitantes, no interior de São Paulo, que eu 
conheci quando tinha uns 120.000 habitantes e confesso que estou com saudade daquele 
tempo. Mesmo assim, prefiro essa cidade do que outras maiores. Aqui ninguém anda 2 
horas de ônibus para chegar ao trabalho e mais 2 de tarde para voltar, roubos e assaltos 
são menos freqüentes e quando morre alguém assassinado sai na primeira página do 
jornal, por ser novidade, diferente de São Paulo, onde apenas informam "neste fim de 
semana ocorreram 20 assassinatos". É outra vida... 
  
ANDREA: Francisco, você pode aproveitar todas as facilidades que uma cidade grande irá 
te oferecer e ainda assim dar uma fugidinha nos finais de semana para o interior, um sítio, 
essas coisas. E também depende do local onde você vai morar, pode escolher um bairro 
mais afastado e levar uma vida mais "rústica", digamos assim. Já morei em outra capital e 
tinha cachorro, galinha, árvores frutíferas... Moro no Rio há muitos anos e não me 
arrependo. Os noticiários da TV dramatizam muito, não encontrei nada do que falavam, 
principalmente em relação à violência. Nunca fui assaltada e olha que ando de ônibus todo 
dia. Mas também tenho minha bicicleta, optei por morar perto da praia e curtir cada minuto 
da melhor maneira possível. Se você não for, não vai saber como é. Vai que você gosta...?! 
Se não se adaptar, volta! 

PAULO: Como você disse, tem vantagens e desvantagens. Eu acho que o principal fator é a 
etapa da vida em que você está. Início de carreira ou quase se aposentando? Avalie 
também que na cidade grande o custo de vida é bem maior, então um aumento de salário 
que pode parecer bom a princípio, pode não ser tão bom assim. Pra criar os filhos, cidade 
pequena é bem melhor, mas a gente sente falta da vida urbana, agito, correria. Eu já morei 
em Porto Alegre por dois anos, em Santa Maria e agora estou em uma cidade minúscula na 
região da Quarta Colônia de Imigração Italiana, próxima a Santa Maria e gosto daqui (tenho 
33 anos). A tendência é você viver melhor na cidade grande na juventude e no interior, 
durante a aposentadoria. Tem gente que simplesmente não se adapta com a mudança. 

JACIARA: Há cerca de três anos, sai do Rio de Janeiro (capital) e vim morar em Cabo Frio 
(litoral). Estou adorando morar aqui! A cidade é pequena, as pessoas são simpáticas e 
amistosas (te cumprimentam ao passar por você), não há a violência do Rio, nem a sujeira 
das ruas. Enfim, viver em cidade do interior é muito melhor em termos de qualidade de vida! 
A única coisa que me deixa aflita e irritada é quando eu preciso ir ao médico. O meu plano 
de saúde não tem profissionais cadastrados aqui, e eu tenho sempre que me deslocar até a 



capital para conseguir atendimento médico. Falta também a oferta diversificada nos setores 
de educação e cultura. Mas, como diz o ditado: "Nada é perfeito"! Você vai ter que decidir 
entre a tranqüilidade e o progresso! Pense bem, ponha tudo na "balança" e... seja FELIZ!! 

QUESTÃO 20  

A) Em que a maioria das pessoas que responderam está de acordo? 

B) Em que elas discordam? 
_________________________________________________________________________ 
 

QUESTÃO 21 

A) O autor da pergunta apontou a resposta de Olídia como sendo a melhor. O que isso pode 
provocar? 

B) Qual resposta você diria que foi a melhor? Justifique. 
________________________________________________________________________ 
 
QUESTÃO 22  

O que você pensa sobre o assunto abordado nos textos: viver em cidade grande ou em 
cidade pequena? 
_________________________________________________________________________  
QUESTÃO 23 

Considere a letra da música de Sá, Rodrix e Guarabyra. 

Sobradinho 

O homem chega, já desfaz a natureza 
Tira a gente, põe represa, diz que tudo vai mudar 
O São Francisco lá prá cima da Bahia 
Diz que dia menos dia vai subir bem devagar 
E passo a passo vai cumprindo a profecia 
Do beato que dizia que o sertão ia alagar 
O sertão vai virar mar, dá no coração 
O medo que algum dia o mar também vire sertão 
Vai virar mar, dá no coração 
O medo que algum dia o mar também vire sertão 
Adeus Remanso, Casa Nova, Santo Sé Adeus Pilão Arcado, vem o rio te engolir 
Debaixo d'água lá se vai a vida inteira 
Por cima da cachoeira o gaiola vai subir 
Vai ter barragem no salto do Sobradinho 
E o povo vai se embora com medo de se afogar 
Remanso, Casa Nova, Santo Sé, Pilão Arcado, Sobradinho adeus, adeus. 
Fonte: CD: Outra vez na Estrada, Som Livre, 2001 
O Rio São Francisco é utilizado de forma múltipla pelo homem e tem importância 
fundamental na integração e desenvolvimento do Brasil. Essa utilização intensa gerou 
riquezas para o país ao mesmo tempo em que trouxe, também, sérios prejuízos ambientais. 

Com base no texto e na literatura sobre o assunto, é correto afirmar que a música retrata:  



A (    ) projeto de transposição do rio São Francisco, que modificou seu curso para 
possibilitar a irrigação. 
 
B (    ) sistema de irrigação da fruticultura nos municípios citados na música, o qual acelerou 
o processo de desertificação. 
 
C (    ) transporte de carga de cereais por sua hidrovia, principalmente a soja cultivada no 
oeste baiano, o que ocasionou assoreamento em grande parte do rio. 
 
D (    ) destruição das cidades citadas na música pela grande enchente nos anos de 1950 e 
a posterior reconstrução das mesmas. 
 
E (    ) construção de uma usina hidrelétrica que gerou o maior lago artificial do país, 
inundando as cidades citadas na música. 
________________________________________________________________________ 
 


