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3º ANO C 

 

 

ROTEIRO DE ESTUDOS  
 

 

Horário 
 

 

Atividade 
 

 

13:00* 

 

Organização do material do dia. 
 

 

 

13:15* 

 

HISTÓRIA 

- Revisão para a prova de História: Capítulos 4 e 5. 

- Fazer as leituras dos textos complementares e realizar as atividades em anexo. 

- Realizar as atividades no livro de História (páginas 56 e 57). 

 A explicação e a correção da revisão serão feitas na aula online, ao vivo. 

 

14:00* 

 

PORTUGUÊS 

- Realizar as atividades no livro de Português (páginas 173 e 174). 
 

14:45* 

 

 

 EDUCAÇÃO FISICA 

- Videoaula: https://youtu.be/C7NtJ3WayMI  
 

15:30* 

 

Intervalo / Lanche 
 

16:00 

Ao vivo 

 

Aula online HIS/PORT – Professora Sued: https://meet.google.com/nez-bsub-hoe  

Para melhor organização das aulas, pedimos que a identificação do usuário seja o nome completo do aluno. 

*O horário das atividades assíncronas segue como sugestão.  

 

Dicas importantes 

 

 Realize as atividades nos livros de História e Português e no caderno de História, com 

muito capricho, atenção e organização. 

 

 A correção das atividades será feita nas aulas online ao vivo de hoje. 

 

 

 

 

https://youtu.be/C7NtJ3WayMI
https://meet.google.com/nez-bsub-hoe
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HISTÓRIA 

  

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 

Munícipio: campo e cidade 

 Cidade e município são expressões distintas para designar diferentes aspectos de um 

mesmo território.  

 O município compreende tanto a área urbana, que é a cidade, quanto à 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. 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 como a Prefeitura e a Câmara Municipal. 

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

famílias morem em sítios, chácaras e fazendas. 

 As atividades desenvolvidas no campo sempre foram muito importantes para a economia 

do Brasil. Muitos alimentos que consumimos vêm do trabalho no campo, como: verduras, 

legumes, frutas, grãos, cereais, carnes entre outros. 

 Tanto a área urbana quanto a área rural devem ser atendidas pelo governo municipal.  
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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: Questionário de revisão 

Data: Juiz de Fora, 17 de agosto de 2020. 

QUESTIONÁRIO DE REVISÃO 

 

1) Assinale a alternativa que não apresenta uma atividade realizada nas áreas rurais. 

a) (    ) Criação de gado. 

b) (    ) Fabricação de automóveis. 

c) (    ) Plantação de verduras, legumes e frutas. 

d) (    ) Plantação de grãos e cereais. 

 

2) Em um município, por qual outro nome o campo pode ser chamado? 

a) (    ) Área rural. 

b) (    ) Cidade. 

c) (    ) Área litorânea.  

d) (    ) Área urbana. 

 

3)  Cite os dois principais órgãos políticos de um munícipio: 

______________________________________________________________________________ 
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Capítulo 5 

O desenvolvimento das cidades 

 Nas primeiras cidades do Brasil, o comércio era feito, sobretudo por vendedores 

ambulantes. Boa parte desses vendedores eram os escravos de ganho, que vendiam as 

mercadorias, mas precisavam pagar uma parte dos rendimentos para seus senhores. 

 Há pouco mais de cem anos, houve um grande desenvolvimento das cidades, 

principalmente do Rio de Janeiro e de São Paulo. Isso aconteceu porque os fazendeiros 

investiam nessas cidades o dinheiro que ganhavam principalmente com a produção e a venda 

do café. 

 Boa parte desses investimentos foi aplicada na instalação de indústrias nas cidades. À 

medida que as fábricas eram instaladas, crescia o número de trabalhadores que iam do campo 

para a cidade em busca de emprego. 

 Além dos trabalhadores do campo, muitos imigrantes dirigiram-se para as cidades.  

 Com a instalação das primeiras indústrias, muitas pessoas foram morar nas cidades. Aos 

poucos, surgiram nas cidades diferentes tipos de moradia popular, como vilas operárias e 

cortiços. 

 No Brasil, os transportes coletivos começaram a ser oferecidos há mais de cem anos. No 

início, eram bondes puxados por animais. Em 1892, foi inaugurada a primeira linha de bondes 

elétricos, na cidade do Rio de Janeiro. A partir de 1950, em muitas cidades, os bondes 

começaram a ser substituídos por ônibus. Em 1974, na cidade de São Paulo, foi inaugurado o 

primeiro metrô no Brasil. O metrô muitas vezes é subterrâneo. Ele anda sobre trilhos e é movido 

a eletricidade 
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QUESTIONÁRIO DE REVISÃO 

 

1) Atualmente, ônibus, automóveis, motocicletas e bicicletas circulam pelas ruas de muitas 

cidades. Marque a opção que apresenta os meios de transportes mais facilmente encontrados na 

área rural. 

a) (    )  Charretes, bicicletas, carroça. 

b) (    ) Charrete, carroça, cavalo. 

c) (    ) Ônibus, carros, metrôs. 

d) (    ) Todas as opções são incorretas. 

 

2) A partir dos anos de 1950, o crescimento de algumas áreas urbanas do Brasil se intensificou. 

Muitas pessoas saíram da área rural em busca de melhores condições de vida nas cidades. No 

entanto, os centros urbanos não tinham estrutura suficiente para atender a todos, e muitos 

problemas sociais, que existiam antes da chegada de novos grupos, se agravaram e estão 

presentes até hoje. Cite dois problemas nos centros urbanos que nos afetam ainda? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

3) Nas primeiras cidades do Brasil, o comércio era feito sobretudo por vendedores ambulantes.  

    O que eles vendiam? Cite dois exemplos. 

______________________________________________________________________________ 
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4) Observe as fotografias a seguir:  

            

Centro de Recife, em Pernambuco Foto de 2011.         Centro de Recife, em Pernambuco. Foto de cerca de 1920.     

a) O que as fotografias têm em comum? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

5) Cite os meios de transporte que aparecem nas fotografias 1 e 2 do exercício anterior. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

Professores Aniel, Felipe e Joseane 

 

CORRIDA DE COPOS COM SOPRO  

 

Materiais necessários: 2 copos plásticos descartáveis (podem ser potinhos de iogurte 

higienizados também) e barbante. 

 

Na atividade de hoje, trabalharemos principalmente a parte respiratória. Soprar requer uma 

musculatura forte das bochechas, mandíbulas, lábios e língua. Além da diversão, essa atividade 

desenvolve o exercício de ritmar a respiração, criando uma expansão na caixa torácica, 

bem como aumenta a capacidade de percepção sensorial e mental. 

 

Pegue o copo descartável e fure no fundo com uma tesoura sem ponta (com a da 

supervisão de um adulto) e passe o barbante por dentro do copo. Coloque duas cadeiras 

distantes, uma de frente para outra, e amarre o barbante entre as cadeiras com o copo 

pendurado. Podemos colocar também o barbante na distância entre duas paredes. Através do 

sopro, você precisa levar o copo de um lado ao outro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARA SE ORGANIZAR 

Material necessário para próxima aula (21/08): 

- Bastão ou cabo de vassoura que você tenha em casa. 


