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FAÇA O CABEÇALHO E ESCREVA O NOME DA MATÉRIA: HISTÓRIA (IMPRIMIR É OPCIONAL) 

LEIA O TEXTO, CONVERSE SOBRE ELE COM SUA PROFESSORA E DEPOIS RESPONDA AS PERGUNTAS: 

                           Há muito tempo... 

De acordo com várias pesquisas, há mais de 3 milhões de anos os primeiros grupos 

humanos se deslocavam por diferentes lugares do mundo. 

Esses grupos não conheciam a agricultura e, por isso, tinham que percorrer longas 

distâncias à procura de alimentos que retiravam da natureza. Elas são chamadas de 

comunidades nômades porque viviam mudando de lugar, o modo de vida dessas pessoas eram o 

nomadismo. 

                                                

O crescimento da agricultura promoveu profundas mudanças no modo de vida das 

primeiras comunidades agrícolas. 

Nos dias atuais, há enumeras razões para as pessoas migrarem. As migrações podem ser 

voluntárias, quando as pessoas poderiam continuar vivendo em seus países ou regiões, mas, 

decidem por conta própria, partir, ou forçadas, quando as pessoas migram para fugirem de 

catástrofes naturais, guerra ou perseguições políticas e religiosas. 

Com o tempo, acabaram ocupando regiões próximas de grandes rios e lagos, onde criaram 

as primeiras comunidades humanas. 

Isso fez com que muitos grupos deixassem de ser nômades e passassem a viver como 

sedentários, a se fixar em uma região. Quando isso ocorre, chamamos o modo de vida dessa 

pessoa de sedentarismo. 
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Depois de leitura, responda de acordo com o texto: 

 

1- O que é nomadismo? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 

2- O que é sedentarismo? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 

3- O que provocou profundas mudanças no modo de vida das primeiras comunidades 
agrícolas? 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
4- O que é migração? 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

5- Por que os primeiros grupos humanos se deslocavam para diferentes lugares? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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ESCREVA O NOME DA MATÉRIA: GEOGRAFIA 

REALIZE SUAS ATIVIDADES COM CAPRICHO   ( IMPRIMIR É OPCIONAL) 

 

LEIA O TEXTO:   Meu país é Brasil 

          O nosso país é o Brasil. Ele é formado e dividido por 26 estados e o Distrito Federal, onde 

se localiza a capital do nosso país, denominada Brasília. 

          O Brasil recebe o nome oficial de República Federativa do Brasil, com regime de governo 

presidencialista eleito democraticamente pela população brasileira. O mandato presidencial tem 

duração de 4 anos, até que se faça uma nova eleição. 

          Estima-se que em 2019, o Brasil atingiu uma população com total de 210.147.125 

habitantes. A extensão territorial brasileira atinge o equivalente a 8.515.767.049 km². 

          O território que atualmente forma o Brasil foi encontrado pelos espanhóis em 26 de janeiro 

de 1500, durante uma expedição comandada por Vicente Yáñes Pinzón, e descoberta por Pedro 

Álvares Cabral. Lembre-se que mesmo antes da famosa descoberta portuguesa, as terras 

brasileiras já eram habitadas por indígenas. 

          A região, então habitada por indígenas ameríndios (nome dado aos índios do continente 

americano) dividido entre milhares de grupos étnicos e linguísticos diferentes tornou-se uma 

colônia do Império Português. 

 

As regiões do Brasil 

          As regiões do Brasil, hoje definidas pelo Instituto Brasileiro de Geografia (IBGE). O Brasil 

possui cinco regiões:  

                                                     *Região Sul     

 *Região Sudeste   

                                                                                                  *Região Centro- Oeste   

                                       *Região Nordeste   

                                                                                                                                 *Região Norte 
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           As regiões do Brasil são recortes territoriais repletos de particularidades que levam em 

conta aspectos econômicos, sociais, políticos, culturais e físicos. 

1-Mapa das Regiões do Brasil                                                                 2- Mapa do Brasil, Regiões e Estados  

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

Agora é com você, faça o que se pede: 

1-De acordo com o mapa 1, em quantas Regiões o Brasil está dividido? E quais são elas? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

2- De acordo com o mapa 2, quantos Estados o Brasil possui? E quais são eles? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

3-Qual é o Estado que você mora? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

, basta arrastá-la.] 
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4-Qual é o Estado que está situado a sede do Brasil, ou seja, a capital do governo brasileiro? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

5-Pinte as regiões do Brasil com cores diferentes cada uma, depois pinte a legendo de acordo 

com as cores correspondentes as regiões que você pintou. 

 

 


