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HISTÓRIA 
QUESTÃO 1 
Leia com atenção!  

  
 
O Brasil deixou de ser colônia de qual país: 
(   )    Lisboa             
(   ) Portugal 
 
QUESTÃO 2 
 
Que ano foi a Independência do Brasil 
(   ) 1922       (   ) 1822 
 
QUESTÃO 3 
 
Quem disse “Independência ou morte” 
(    )D. Pedro I      
(    ) D. Leopoldina 
 
QUESTÃO 4 
 
Quem era a esposa de D. Pedro I 
(    ) Lisboa     
(     ) Leopoldina  
 
QUESTÃO 5 
 
Por que a independência do Brasil foi proclamada: 
(    ) contentamento das pressões vindas de Portugal 
(    )descontentamento das pressões vindas de Portugal  
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GEOGRAFIA 
 
Leia com atenção: 
 

Urbanização 
O processo de urbanização é a tendência de concentração de população ou aglomerados chamados cidades, que 
podem ser de pequeno, médio ou grande porte. Estas cidades formam uma enorme rede urbana, hierarquizada 
pelo território, de acordo com seu tamanho e importância. 
Cidades 
De modo pelo qual se formaram, as cidades podem ser classificadas como: 
-Espontâneas: surgem sem planejamento prévio, como é o caso de São Paulo, do Rio de Janeiro e da maioria das 
cidades brasileiras.  
- Planejadas: crescem segundo um plano estabelecido, ou seja, o traçado  das ruas, os locais para as residências, 
para os serviços (comercio, sistema de transporte, saúde, escola, bancos), para a indústria, bem como a 
infraestrutura (água, esgoto, gás, eletricidade, telefonia) são  decididos num plano elaborado antes da 
implementação da cidade. Muitas vezes, em decorrência do acelerado crescimento da população e das migrações, 
o plano original não é seguido à risca e as cidades originalmente planejadas passam a ter os mesmos problemas que 
as cidades espontâneas.   
Fonte:https://slideplayer.com.br/slide/11110570/  

  
 QUESTÃO 1 
 
Urbanização è: 
(   ) concentração de população  ou aglomerados  chamadas cidades 
(   ) lugar onde só tem árvores, animais silvestre 
 
QUESTÃO 2 
 
 No texto são dados exemplos de cidades que cresceram espontaneamente, quais são: 
 
QUESTÃO 3 
 
 Uma cidade planejada tem: 
(   ) lugar para residências, serviços etc. 
(   ) construção de  casas nas encostas dos morros  
 
QUESTÃO 4 
 
Escreva o que é infraestrutura em uma cidade. 
 
QUESTÃO 5 
 
As cidades mesmo as planejadas, com o passar do tempo continuam iguais? 
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CIÊNCIAS 
   
Leia com atenção. 
 

  
Fonte:https://slideplayer.com.br/slide/5931137/  

 
QUESTÃO 1 
 
Você aluna ou aluno, planeja suas compras? Justifique. 
 
QUESTÃO 2 
 
No texto que trabalhamos como revisão, falamos de consumismo, escreva com suas palavras ou com a ajuda do 
texto o que é consumismo. 
 
QUESTÃO 3 
 
Leia com atenção o trecho sobre o Ciclo do Consumo.  
Ciclo do Consumo: 
O ciclo do consumo tem o intuito de mostrar o caminho que percorre o produto até ser consumido e o seu fim. 
Extração (exploração dos recursos naturais) = Produção Industrial = Lojas (distribuição/ venda dos produtos) = 
Compra = Uso = Lixo = Reciclagem = Retorno a Produção Industrial. 
Na sua casa, são reciclados alguns tipos de produtos? Quais? 
 
QUESTÃO 4 
 
Vamos falar agora sobre as propriedades dos materiais. 
 
Cite 2 tipos de materiais flexíveis. 
 
Cite 2 tipos de materiais duros.  
 


