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(EF03LP24) Ler/ouvir e compreender, com autonomia, relatos de observações e de pesquisas em fontes de 
informações, considerando a situação comunicativa e o tema/assunto do texto. 

(EF03GE02) Identificar, em seus lugares de vivência, marcas de contribuição cultural e econômica de grupos de 
diferentes origens. 

 

Com auxílio de um adulto, leia a história de Ribeirão Pires: 

 

A HISTÓRIA DE RIBEIRÃO PIRES 

 

 A Estância Turística de Ribeirão Pires celebrará 67 anos da emancipação político-

administrativa, na quinta (19).  

 A cidade está totalmente dentro da área de manancial da Represa Billings. 

 A história oficial atribui o nome do município de Ribeirão Pires ao mestre de campo Antônio 

Pires de Ávila, militar morou muito brevemente em um sítio chamado Cassaquera, na beira de um 

córrego que leva o mesmo nome – região do atual município de Mauá.  

 Seu sítio abocanhava uma parte considerável da região noroeste de Ribeirão Pires, banhada 

por um pequeno ribeirão, denominado “dos Pires.” (fragmento/ adaptado) 

 A cidade de Ribeirão Pires se formou a partir das últimas décadas do século XIX, até esta 

data, o território era denominado Caguaçú. 

  Remanescente dessa época ficou unicamente a Capela do Pilar, principal testemunho 

edificado da passagem dos bandeirantes no Ciclo da Mineração. 

 A cidade permanece com características rurais até a década de 1950, quando as indústrias 

começam a chegar. 



 
  Em janeiro de 1955, Ribeirão Pires, até então distrito de Santo André, é constituído como 

município autônomo. 

http://www.folhadoabc.com.br/index.php/secoes/item/14906-ribeirao-pires-66-anos 

http://www.folhadoabc.com.br/index.php/secoes/item/14906-ribeirao-pires-66-anos 

 

Com base no texto responda: 

1- Quantos anos a cidade de Ribeirão Pires completará em 19 de março? 

 

(   ) 35 anos 

(   ) 67 anos 

(   ) 19 anos 

 

2- Como se originou o nome da cidade? 

 

(   ) Porque está na área de manancial da Represa Billings. 

(   ) Porque o mestre Antônio Pires Ávila morava num sítio chamado Cassaquera. 

(   ) Porque  o sítio fazia parte de uma região banhada por um ribeirão chamado Pires.  

 

3- De acordo com parte da matéria do jornal folha do ABC, por qual nome era conhecida a 

cidade de Ribeirão Pires até as últimas décadas do século dezenove? 

 

(   ) Cassaquera 

(   ) Caguassú 

(   ) Capela do Pilar 

 

4-  Dessa época, somente um patrimônio histórico permanece até hoje, qual é? 

 

(   ) Capela do Pilar 

(   ) Vila do doce 

(   ) Escola Lavínia 

 



 
5- A Capela do Pilar foi marcada pela passagem de um grupo no Ciclo da Mineração. Qual foi 

ele? 

 

_________________________________________________________________________ 

 

6- Antes de ser um município autônomo, Ribeirão pertencia a qual outra cidade? 

 

_________________________________________________________________________ 

 

7- Quando houve essa emancipação? 

 

_________________________________________________________________________ 
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(EF03MA04) Estabelecer a relação entre números naturais e pontos da reta numérica para utilizá-la na ordenação 
dos números naturais e também na construção de fatos da adição e da subtração, relacionando-os com 
deslocamentos para a direita ou para a esquerda. 

1 – Circule na linha numérica, de acordo com a cor indicada, representadas no brasão da 

bandeira da cidade, a centena mais próxima de: 

a) 729 (verde)  

b) 329 (cinza)  

c) 210 (vermelho)  

d) 580 (azul)  

e) 185 (amarelo)  

f) 899 (marrom) 

 

2 – Assinale a alternativa que consta o arredondamento para a centena mais próxima: 

a) 833             (   ) 800      (   ) 900 

b) 333             (   ) 300      (   ) 400 

c) 273             (   ) 200      (   ) 300 

d) 754             (   ) 700      (   ) 800 

e) 561             (   ) 500      (   ) 600  

f) 652              (   ) 600      (   ) 700 

 

 


