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2) Prefeito Antônio Almas 

Vice-prefeito* Luiz Otávio Fernandes Coelho 

Secretários Nome das secretarias 

  Tammy Angelina Mendonça Claret Secretária de Desenvolvimento Social 

Denise Vieira Franco Secretária de Educação 

 

* O prefeito de Juiz de Fora era o Bruno Siqueira e o vice-prefeito era o Antônio Almas. Em 2018, 

Bruno Siqueira saiu do cargo e quem assumiu como prefeito foi o Antônio Almas.  Após o novo prefeito 

assumir o posto, quem ficou encarregado para o cargo de vice-prefeito foi o  presidente da Câmara 

Municipal, Luiz Otávio Fernandes Coelho, conhecido popularmente como Pardal. 
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3) a) 1930: A vila de Brejaúba se tornou distrito. 

1955: O distrito de Brejetuba passa a ser um munícipio. 

b) A lavoura de café. É uma atividade rural. 

c) A foto mostra mais áreas rurais, que podem ser identificadas pela presença da vegetação. 
 

Gabarito do questionário no caderno de História 

 

1) A 

 

2) D 

 

3) Verduras, legumes, frutas, grãos, cereais, carnes, leite e seus derivados, entre outros. 

 

4) Atividade pessoal. 
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2) a) Ela tenta convencer os pais dizendo que escreveu uma “listinha de pedidos” para facilitar 

a vida de todos. 

b) Sim, pois usa as expressões “por favor” e “leiam com carinho”. 

 

3) a) Porque quer se acostumar com o gosto de temperos naturais. 

b) Porque ela quer ter companhia e quer aprender observando os pais. 

c) Porque ela quer se acostumar com diferentes texturas de comida. 
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4) a) Alimentar 

b) Sem graça 

c) Fortes  

d) Industrializada 

e) Diversas 

f) Tradicionais  

 

1) A linguagem está simples e correta, mas certamente não é uma linguagem de um bebê de 6 

meses, que nem falar sabe. O texto foi produzido por um adulto que se passa por uma criança 

procurando orientar os pais sobre alimentação infantil.  

 

2) É um texto que apresenta local e data, nome do destinatário, desenvolvimento do assunto, 

despedida e a assinatura do remetente. Em cartas pessoais, as cartas obtêm uma linguagem 

simples, como a que usamos no dia a dia.  

 


