
 

 

 

         ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR SEBASTIÂO VAYEGO DE CARVALHO 

Nome do aluno:  Semana 8 

Professor: Luciana, Abigail e Cláudia  Data: 27/04/2021 Turma: 4º ano A, B e C 

Componente Curricular: História e Geografia Entrega: 03/05/2021 

 

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

ATIVIDADE 1 - Leia o texto: 

          Como já estudamos, no nomadismo os seres humanos mais antigos se mudavam 

frequentemente quando os alimentos se esgotavam, viviam da caça, da pesca e de vegetais 

          No sedentarismo começaram a fixar moradias, também plantavam, colhiam e cuidavam dos 

animais. 

          Com o domínio das técnicas agrícolas, muitos alimentos que consumimos diariamente são 

produzidos no campo por meio da agricultura. 

          O domínio das técnicas agrícolas proporcionou mais chance de sobrevivência aos grupos 

humanos. Além disso, aumentou a oferta de alimentos e resultou em mudanças significativas na 

organização social. 

                                                  

O comércio 

          O comércio marca a história da humanidade. No passado grupos humanos tinham uma 

economia de subsistência, isto é, consumiam exclusivamente o que produziam. 

          O escambo era a troca de mercadorias que era feita antigamente, pois não existia o dinheiro. 

Com o tempo o escambo foi se tornando inadequado. 
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          Surgiu o dinheiro que é uma realidade que faz parte no nosso dia a dia.  

          Moeda é o meio pelo qual são efetuadas as transações monetárias, de compra e/ ou venda.                                                                                                                                                   

 Algumas cédulas que já circularam pelo Brasil (nossa moeda) 

 

          Hoje, quando precisamos ou desejamos comprar algo, podemos ir às feiras, supermercados, 

lojas, shoppings, ou até mesmo utilizar lojas virtuais, para pagar por um produto, usamos dinheiro, 

cheques ou cartões. 
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ATIVIDADE 2-  Agora é com você, responda: 

1-Onde são produzidos os alimentos que consumimos? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

2-O que é moeda de acordo com o texto? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

3-Registre a alternativa correta. 

Escambo era: 

(     ) venda de mercadorias           (     ) troca de mercadorias                   (     ) dinheiro  

 

4-O que podemos usar nos dias de hoje para pagar por um produto? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

5-Escreva o nome de alguns estabelecimentos comerciais na cidade em que você mora. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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ESCREVA O NOME DA MATÉRIA: GEOGRAFIA (IMPRIMIR É OPCIONAL) 

ATIVIDADE 1- Leia o texto:  

Migração 

          O termo migração corresponde à mobilidade espacial da população, ou seja, é o ato de trocar 
de país, de região, de estado ou até de domicílio. Esses fenômenos podem ser desencadeados por 
fatores espontâneos (forças de atração) ou forçadas (força de repulsão), de origem: 

• Religiosa; 

• Psicológica; 

• Sociais;  

• Econômica; 

• Política 

• Ambientais 

                                     

 

         Área de repulsão de população 

           São áreas que perdem população em 

consequência de diversos fatores: estagnação 

econômica, utilização de tecnologia na 

agricultura dispensando um grande número de 

trabalhadores, concentração fundiária (de 

terras), etc. 

Áreas de atração de população 

São áreas que recebem população de outras 
áreas. A atração é exercida por vários fatores, 
entre eles, melhor oferta de emprego, maior 
facilidade de acesso a terra etc. 

           Por que ocorrem as migrações? 

          As migrações ocorrem como 
respostas às fortes desigualdades 
econômicas, sociais e ambientais entre as 
diferentes regiões do mundo. É a busca por 
melhores condições de vida. 
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ÊXODO RURAL 

           A população de um país não é apenas modificada pelas mortes e nascimentos de seus 
habitantes.  

          É preciso levar em conta, também os movimentos de entradas e saída, ou seja, as migrações 
que ocorrem em seu território. 

          As migrações internas são aquelas que se processam no interior de um país, como por 
exemplo, “o êxodo rural”, o que é constante no Brasil.  

          As migrações pelo território brasileiro estão associadas, como nota- se ao longo da história, 
a fatores econômicos, desde o tempo da colonização pelos europeus. Graças ao ciclo do café e, 
posteriormente, com o processo de industrialização, a região Sudeste tornou- se um grande pólo 
de atração de migrantes, que saíam da sua região de origem em busca de empregos e melhores 
salários. 

          Aumentou, então, o processo de êxodo rural: migração do campo para a cidade. No meio 
rural, a pobreza agravada pela tecnologia nas atividades agrícolas e a falta de infraestrutura 
(educação, saúde, etc,), fazem com que parte da população rural se sinta atraída para as grandes 
cidades. 

ATIVIDADE 2 – RESPONDA: 

1) O que é migração? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

2) Como ocorre o processo migratório? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

3) Por que ocorre a migração de pessoas? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

4) De acordo com o texto, quais os principais motivos que levam as pessoas do campo para a 
cidade? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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5) Assinale as alternativas corretas de acordo com o texto: 
 

a- O ciclo do café é o processo de industrialização, fez com que essa região se tornasse 
um grande pólo de atração de migrantes do campo. 

 

                Região Norte              (  )  

     Região Centro- Oeste (  )  

     Região Sudeste           (  ) 

 

b- A migração do campo para a cidade é chamada de: 

     Turismo         (  ) 

     Êxodo Rural  (  ) 

     Êxodo urbano (  ) 

 

6) Você prefere a vida (morar) no campo ou na cidade?  Justifique sua resposta.  

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

      

             

  

 

 

 

NÃO ESQUEÇA DE ENVIAR AS ATIVIDADES PRONTAS À SUA PROFESSORA 
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