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1.  

Crianças brincando com peteca de palha de milho. Tribo Indígena Kalapalo - Aldeia Aiha. Parque Indígena do Xingu-MT, jun. 2018.

Você acha que as brincadeiras das crianças da foto são as mesmas que as suas? Faça uma 
comparação entre as suas brincadeiras e as brincadeiras que imagina que elas tenham.
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2. No passado os Kaingang tinham [...] fontes importantes de alimento:

A coleta: os pinhões eram importantíssimos na dieta kaingang, mas também o palmito, muitíssimas 
frutas do mato (guabiroba, guamirim, jabuticaba, pitanga, ariticum, etc.). [...] 

A agricultura: [...] Antigamente eles coletavam sua própria erva-mate, mas não sabemos muito 
dos modos de preparo tradicionais (sapeco e secagem). Hoje, raras são as terras Kaingang que 
têm pés de erva no seu perímetro.

Disponível em: <www.portalkaingang.org/Alimentacao_Kaingang.pdf>. Acesso em: 29 jun. 2020.

Os Kaingang são um povo indígena que coletavam muitos produtos diretamente da natureza para 
comer, como o pinhão, fruto do pinheiro brasileiro.

A) Como é chamado o trabalho de se retirarem produtos diretamente da natureza?

B) Qual é a importância desse trabalho?

 

3. 

Acima temos uma xícara de chá e duas peças de roupas. 

Em que tipos de lugares podemos encontrar pessoas tomando chá e vestindo essas peças de 
roupa? 
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4. Quais são as brincadeiras que as crianças que moram 
onde neva podem fazer durante o inverno?

Cite pelo menos uma das brincadeiras representadas 
pela imagem.

5.                                                   SE ESSA RUA FOSSE MINHA

SE ESSA RUA FOSSE MINHA,
NÃO MANDAVA LADRILHAR.
NÃO MANDAVA BOTAR PEDRAS,
NÃO DEIXAVA ASFALTAR.
DEIXARIA O CHÃO DE TERRA,
OU TALVEZ PLANTASSE GRAMA.
ENCHERIA AS CALÇADAS DE FLORES,
UM VASINHO EM CADA POSTE.
MARGARIDA, AMOR-PERFEITO,
AZALEIA, DÁLIA E ROSA.
E NA JANELA DE CADA CASA UM GERÂNIO
OU, QUEM SABE, UMA VIOLETA.
TUDO ISSO EU FARIA,
SE ESSA RUA FOSSE MINHA.
SE ESSA RUA FOSSE MINHA,
SERIA TODA COLORIDA.
TERIA CASA AMARELA,
CASA VERMELHA,
LILÁS, AZUL E LARANJA.
SÓ NÃO TERIA CASA CINZA,
PORQUE CINZA É A COR DA SOMBRA.
MAS TERIA CASA VERDE,
PORQUE O VERDE É A COR DA ESPERANÇA.

Disponível em: <www.blocosonline.com.br/>. Acesso em: 19 abr. 2019.

Escreva três características da rua que o autor desejaria possuir.
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6. Fazem parte do espaço rural as chácaras, granjas, sítios e fazendas. As zonas rurais prestam 
serviço para abastecimento às cidades ou plantam e criam para subsistência. Espaço Rural é o 
espaço fora da cidade. É onde há elementos típicos desse espaço: plantações, criação de gado, 
porcos, caprinos, ovinos, aves, etc.

Disponível em: <www.portalsaofrancisco.com.br/>. Acesso em: 17 jun. 2020. (Adaptado.)

O texto fala sobre o espaço rural. Aponte as características desse tipo de espaço.

7. Leia o texto. 

O espaço urbano é o local onde existe uma grande concentração de casas, pessoas e empresas; 
nesse local, a maioria das pessoas trabalha para outras e o cultivo da terra é praticamente 
inexistente.

Por que o espaço urbano é diferente do espaço rural?

8. 

A)  A imagem mostra um tipo de exploração de um recurso natural. Qual componente natural 
está sendo explorado?

B)   Como podemos relacionar a atividade retratada à existência das cidades?
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9. Em grandes lavouras, é comum a aplicação de agrotóxicos, que são produtos venenosos que 
ajudam a combater doenças e pragas que podem prejudicar grandes plantações.

A)  Quais são os riscos ambientais gerados pelo uso de agrotóxicos nas plantações?

B)  Eles podem fazer mal a animais, plantas e seres humanos?

10. Você sabe para onde vai o lixo produzido em sua casa?

O entulho e o lixo depositados na rua, a céu aberto, podem trazer doenças à população, pois 
atraem baratas, ratos, moscas, mosquitos e outros bichos. [...] É importante que o lixo das 
residências seja depositado corretamente, em sacolas fechadas e no local apropriado para 
recolhimento da prefeitura. [...]
PREFEITURA DA SERRA. Entulho e lixo acumulados a céu aberto podem causar doenças à população. 02 jun. 2017. Disponível em: <http://
g1.globo.com/espirito-santo/especial-publicitario/prefeitura-da-serra/serra-sustentavel/noticia/2017/06/entulho-e-lixo-acumulados-ceu-

aberto-podem-causar-doencas-populacao.html>. Acesso em: 29 jun. 2020.

A)   Quais são os impactos causados pelo lixo citados no texto?

B)   Algumas cidades depositam o lixo em grandes terrenos. Quais são os riscos dessa atitude?


