


  Colégio Equipe – 2020 

Ensino Fundamental – 5° Ano  

                                                                 Professoras: Paola, Ana Paula e Josy 
 

Juiz de Fora, 21 de agosto de 2020 (sexta-feira) 

REVISÃO DE GEOGRAFIA 

 

Texto Complementar 

 

CAPÍTULO 4 – A DINÂMICA DA POPULAÇÃO NO TERRITÓRIO  

 

 Migrantes: mudam do lugar onde vivem por diversas razões; 

 Existe no Brasil uma desigualdade na distribuição da população, algumas áreas com muitos 

habitantes, e outras com muito poucos; 

 A colonização brasileira se deu no litoral, somente ao longo de vários anos o interior começou a 

ser ocupado, principalmente com a descoberta do ouro; 

 As pessoas se deslocam por diversos motivos dentro de um mesmo território, e isso contribui 

para que ocorra a diversidade cultural; 

 Existem vários motivos para que haja os deslocamentos populacionais, como: 

 Êxodo rural: deslocamento do campo para a cidade; 

 Movimento sazonal: as pessoas se deslocam por um período de semanas ou meses, 

geralmente por motivo de trabalho, saúde ou cursos; 

 Movimento pendular: as pessoas vivem em uma cidade e se deslocam para trabalhar ou 

estudar e retornam para suas casas no mesmo dia; 

 Migrações internas: se deslocam dentro de um mesmo país; 

 Migração intrarregional: as pessoas se deslocam dentro de uma mesma região (ex: mudam de 

São Paulo para Minas Gerais, ambos estado estão na mesma região); 

 Migração inter-regional: as pessoas se deslocam de uma região para outra (ex: mudam de 

Minas Gerais para o Acre, são estados de regiões diferentes); 

 Migração internacional: ocorre com a mudança de país; 

 Imigrante: nome que recebe a pessoa que chega em outro país (ex: muda-se do Brasil para a 

Inglaterra, na Inglaterra ela será considerada imigrante); 

 Emigrante: a pessoa recebe esse nome quando deixa o seu país de origem. 

 Refugiados: pessoas que são obrigadas a deixar o seu país de origem por diversos motivos, 

como guerras, conflitos políticos, desastres ambientais e perseguições.   
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CAPÍTULO 5 – AS CIDADES BRASILEIRAS 

 

 Os primeiros povoados e vilas foram fundadas no litoral do Brasil, e eram fundamentais para 

administrar o comércio, em função da extração do pau-brasil e da cana-de-açúcar;  

 As primeiras cidades como Salvador, Vitória, Rio de janeiro e Santos, tiveram importância 

fundamental na época da colonização 

 O desenvolvimento das cidades está diretamente ligado às atividades econômicas, desde o 

início da colonização, como a exploração do pau-brasil, da cana-de-açúcar, a descoberta do ouro, 

o ciclo da borracha, do café e por último a industrialização; 

 As cidades exercem diferentes  funções, podendo ser: 

 Cidades portuárias: são aquelas que concentram portos de exportação e importação de vários 

produtos; 

 Cidades turísticas: sua finalidade é atrair turistas devido a sua importância histórica e suas 

belas paisagens, geralmente essas cidades vivem da renda que o turismo proporciona; 

 Cidades industriais: concentram um alto número de indústrias em diversos segmentos, e essas 

indústrias impulsionam o crescimento da cidade;   

 As cidades brasileiras se desenvolveram muito, cresceram significativamente em número de 

habitantes, e começaram aí a formação dos grandes centros urbanos, das metrópoles, das 

capitais regionais, e da megalópole em formação que é a cidade de São Paulo. 

 A expansão das cidades resulta em diversos fatores, como na economia, na estrutura das 

cidades, na área social, na oferta de emprego, saúde, lazer e educação, e existe também a 

possibilidade de uma oferta precária desses serviços; 

 Quanto cidadãos devemos participar e fiscalizar nossas comunidades, denunciar aos órgãos 

competentes a ineficiência dos governantes, e acionar o Ministério Público para atendimento da 

demanda da população. 

 Um dos grandes problemas que afetam grande parte da população são os resíduos sólidos, 

descartados em qualquer lugar, sem o mínimo de cuidado, esse lixo mal descartado pode 

acarretar vários problemas de saúde, temos também os resíduos líquidos  os resíduos gasosos, 

que prejudicam a saúde da população, como o esgoto a céu aberto, por falta de saneamento 

básico e o ar poluído que afeta a respiração das pessoas. 
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Atividades Complementares 

 

1- De acordo com o texto a ocupação do território brasileiro começou em qual região? 

2- Por qual motivo podem acontecer os deslocamentos populacionais? 

3- Qual nome recebe o movimento que a pessoa se desloca de sua cidade para outra mais 

próxima, para trabalhar ou estudar, e retorna para sua casa no mesmo dia? 

4- Sou moradora do estado da Paraíba e resolvi me mudar para o Rio Grande do Norte, que 

nome recebe essa migração que eu realizei? 

5- Eu e minha estamos de mudança para o Canadá, quando eu chegar no Canadá que 

nome eu receberei? E em relação ao Brasil eu serei chamado de?  

6- O crescimento das cidades no Brasil tem relação com o desenvolvimento de suas 

atividades econômicas. Que atividades impulsionaram o crescimento do Brasil desde a 

colonização? 

7- Defina cidade portuária, cidade turística e cidade industrial. 

8- De acordo com nossos estudos, como as cidades se organizam hierarquicamente? 

Relacione da mais alta para mais baixa. 

9- A expansão das cidades resulta em mudanças estruturais. Essas mudanças sempre 

serão positivas? Justifique. 

10- Qual nome do órgão responsável por atender ás diversas demandas da população?  
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REVISÃO DE MATEMÁTICA 

 

Atividades Complementares 

 

1) Utilizando os pontos abaixo, trace polígonos de 3, 4, 5 e 6 lados. Depois colora cada um 

de uma cor diferente.  
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2) Colora as figuras abaixo que são polígonos e  marque um X nas figuras que não são 

polígonos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Observe o conjunto de polígonos abaixo e marque a opção correta: 

 

 

 

 

 

A) No conjunto, eu tenho 3 quadriláteros, 2 triângulos e 3 circunferências. 

 

B) No conjunto, eu tenho 2 triângulos, 2 quadriláteros e 2 circunferências. 

 

C) No conjunto, eu tenho 1 circunferência, 3 triângulos e 4 quadriláteros. 

 

D) No conjunto, eu tenho 3 quadriláteros, 3 triângulos, 1 circunferência. 
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4) O ângulo que mede menos de 90° e mais de 0° e o ângulo que mede menos de 180º e 

mais de 90º, são denominados respectivamente: 

 

A) agudo e raso 

B) agudo e obtuso 

C) reto e obtuso 

D) obtuso e agudo 

 

5) Observe a imagem abaixo e responda: 

 

 

 

 

A) A rua A com a rua B, são ruas ____________________________ 

B) A rua A com a rua D, são ruas  ____________________________ 

C) A rua C com a rua D, são ruas ____________________________   

 

6) De acordo com a figura desenhada na malha quadriculada abaixo, responda às questões 
a seguir. 

 
 

 

 

 

 

 

A) Quais são os segmentos de reta correspondentes aos lados dessa figura? 

____________________________   

B) Alguns desses segmentos são paralelos? Quais? __________________ 
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7) Marque um X  nas figuras abaixo que são segmentos de reta. 

 

 

 

 

 

8) Responda no quadro ao lado quantos segmentos de reta há em cada figura. 
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EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

Professores Aniel, Felipe e Joseane 

 

EQUILIBRANDO O BASTÃO 

 

 

Material necessário: Bastão de madeira ou cabo de vassoura / rodo.  

 

Equilibrar bastão, além de ser uma arte circense, é uma brincadeira simples e muito fácil 

de ser compreendida. Ela pode ser feita tanto sozinha, quanto com mais pessoas.  

Nessa atividade, devemos observar para que lado o objeto se desequilibra e tentar 

compensar a tendência de queda para mantê-lo equilibrado. Para isto, temos que perceber e 

fazer movimentos que garantam essa compensação. 

Através dessa brincadeira, podemos treinar vários aspectos fundamentais para nosso 

desenvolvimento, tais como: lateralidade, noção espaço-temporal, velocidade de reação, 

sensibilidade óculo-manual, coordenação motora, equilíbrio, concentração, trabalho em 

equipe, entre outros. Boa aula! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARA SE ORGANIZAR 

Materiais necessários para a próxima aula (24/08): 

- Fita adesiva ou giz.  

 


