
 
 

  
  Atividade de Revisão e Fixação de Conteúdo 1º Bimestre  

 

1) Quem são os quilombolas? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
2) Quem são os ribeirinhos? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
3) Marque V ou F nas alternativas abaixo: 
 
a) (___) A feijoada, vatapá e acarajé são de origem nordestina. 

b) (____) O samba é de influência afrodescendente. 

c) (____) A culinária dos caiçaras são frutos do mar, mariscos... 

d) (____) Os afrodescendentes não tem influência na nossa cultura. 

 
Leia os textos 1 e 2, responda as questões 4,5,6,7,8 e 9. 
 

TEXTO 1: 
 

Todos os dias saio para trabalhar, o trânsito fica lento de tanto carro nas ruas. Quando saio do 
trabalho, no finalzinho da tarde, vou ao shopping fazer um lanchinho e relaxar com meus amigos. 
 

 
TEXTO 2: 

 
Como amo meu lugar! Logo cedo, o galo canta para eu acordar. Pela manhã ajudo meus pais na 
plantação e a tarde vou tomar aquele banho de rio e vou com os meus amigos colher as frutas no 
pé. Isso sim, é felicidade! 
 
4) O texto 1 nos fala da cidade ou do campo? 
_____________________________________________________________________________ 
 
5) O texto 2 nos fala da cidade ou do campo? 
_____________________________________________________________________________ 
 
6) Retire do texto 1, três palavras ou  expressões que justifique a sua resposta. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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7) Retire do texto 2, três palavras ou  expressões que justifique a sua resposta. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
8) Faça um desenho que tenha as características que descreve o texto 1. 
 
 
 
 
 
9) Faça um desenho que tenha as características que descreve o texto 2. 
 
 
 
 
 
 
Diga qual a culinária dos povos a seguir: 
 
10) Caiçaras:_____________________________________________________________ 
 
11) Indígenas:_____________________________________________________________ 
 
12) Quilombolas:__________________________________________________________ 
 
13) Ribeirinhos:____________________________________________________________ 
 
14) Sertanejos:____________________________________________________________ 
 

 
EXERCÍCIO DE FIXAÇÃO 

 
 

Sobre os mapas responda as questões 1,2 e 3. 
1)Para que serve a legenda? 
___________________________________________________________________________ 

 
2)Para que serve o título?  

___________________________________________________________________________ 

 
3)Quais são os elementos que compõe um mapa?  

_____________________________________________________________________________ 

 
4)Explique a origem do carnaval. 

____________________________________________________________________________ 

 
5)como era comemorado o entrudo? 

  



 

6)Como é chamado o  local onde vivem as tribos? 
 
  

 
 
 
 
‘Temos que ter coragem para enfrentar os problemas, porque viver é recomeçar todos os 
dias. 
Nos encontraremos em breve, bons estudos!’ 
 
 


