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A folha de revisão você pode fazer das seguintes formas: 

 Imprimir e colar a folha impressa no caderno de História; 

 Copiar no caderno; 

 Estudá-la pelo computador. 

 

O questionário você pode fazer das seguintes formas:  

 Copiar as perguntas e respostas no caderno; 

 Copiar somente as respostas no caderno colocando os números respectivos das questões; 

 Imprimir, responder e colar a folha impressa no caderno de História. 

 

REVISÃO DE HISTÓRIA 

Capítulo 4: Campo e Cidade 

 O município compreende tanto a área urbana, que é a cidade, quanto a área rural, que 

é o campo. 

 O tamanho da área urbana e o tamanho da área rural variam de acordo com o município.  

 Atualmente, a maior parte da população brasileira vive nas cidades. Mas nem sempre foi 

assim. A partir da década de 1960, houve um aumento na quantidade de indústrias nas cidades 

do Brasil. Isso atraiu a população rural que buscava melhores condições de vida. 

 Além de concentrar as atividades industriais e comerciais, as cidades também abrigam os 

órgãos responsáveis pelo governo de cada município. 

 No campo, as propriedades tendem a ser maiores do que nas cidades. É comum que as 

famílias morem em sítios, chácaras e fazendas. 

 O município é o primeiro nível da administração pública do Brasil. Cada município faz parte 

de um dos 26 estados que formam nosso país, com exceção do Distrito Federal. 

 Tanto a área urbana quanto a área rural devem ser atendidas pelo governo municipal. 

Para auxiliar na localização e na administração desses espaços, geralmente os municípios são 

organizados em bairros. 

 Em municípios muito grandes, os bairros são agrupados em unidades administrativas, 

como subprefeituras e distritos. 
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Antes de iniciar as atividades no caderno de História, não se esqueça de colocar o título e a data 

de hoje: 

Título: Campo e cidade. 

Data: Juiz de Fora, 20 de julho de 2020 

QUESTIONÁRIO 

 

1) Assinale a alternativa que não apresenta uma atividade realizada nas grandes cidades. 

a) (   ) Criação de gado. 

b) (   ) Fabricação de automóveis. 

c) (    ) Construção de casas. 

d) (    ) Venda de produtos industrializados. 

 

2) Em um município, por qual outro nome a cidade pode ser chamada? 

a)  (    ) Área rural. 

b) (    ) Campo. 

c) (    ) Área litorânea.  

d) (    ) Área urbana. 

 

3) Muitos alimentos que consumimos atualmente vêm do trabalho do campo.  

Cite três desses alimentos. 

______________________________________________________________________________ 

 

4) Como é a área rural do município onde você vive? E a área urbana? Em seu caderno, faça 

dois desenhos representando as duas áreas. 
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EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

Professores Aniel, Felipe e Joseane 

 

 

BASQUETE MATEMÁTICO 

  

Materiais necessários: durex, copinhos plásticos, folhas de jornais ou revistas (para 

fazer 20 bolinhas pequeninas de papel); folha e caneta para anotar os cálculos e os números nos 

copos; caso não tenha copinhos plásticos, podem ser outros que não sejam de vidro, basta 

colocá-los afastados em cima da mesa.  

O Basquete é um jogo de precisão que exige frieza e concentração, lida diretamente com 

a emoção.  

Basquete matemático é uma brincadeira divertida com objetivo de desenvolver a 

precisão, a estratégia e o estado de alerta em um curto espaço de tempo, ajudando a 

melhorar a cognição: atenção, associação e raciocínio. 

Além disso, é uma atividade interdisciplinar, conseguimos trabalhar a matemática de 

forma lúdica e divertida.  

Assista ao vídeo e chame a família para brincar! 

A escolha dos cálculos vai de acordo com a idade.  

Vamos ver quem vai ganhar?  

 
 
 
 
 
 

 
 

PARA SE ORGANIZAR 
Materiais necessários para próxima aula (24/07): 

 Superfície leve e rígida que possa ser inclinada  

(mesa plástica, tampa grande, papelão...) 

 8 bolinhas (do tipo que tiver em casa e que caibam dentro de um balde) 

 Um balde (ou uma caixa para colocar as bolinhas) 


