
 
 

  
  Atividade de Revisão e Fixação de Conteúdo 1º Bimestre  

  

1) Por que os primeiros grupos humanos se uniram há milhares do ano? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
2) Marque V ou F na alternativas abaixo: 
 
a) (____) A agricultura era  atividade  da caçar os alimentos. 

b) (____) Os primeiros grupos humanos, desenvolveram técnicas apara plantar alimentos, dando 

início a agricultura. 

c) (____) As comunidades indígenas se organizavam de forma diferente. 

d) (____) Todos os grupos indígenas tem a mesma cultura. 

 

3 )O que são ocas? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
4)O que são malocas? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
5) Qual a diferença da aldeia para a sua cidade? EXPLIQUE. 

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 
6) Desenhe uma aldeia indígena. 
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7) Complete o texto com as palavras do quadro abaixo:  

AA     AGRICULTURA           COMÉRCIO RIOS       CULTURA 

 

     As primeiras cidades surgiram perto de __________. Estar perto de um rio facilitou o 
desenvolvimento da ______________, da pecuária e de outras atividades. 

      A ____________________ é um conjunto de conhecimentos passado de geração em 
geração. 

      O __________________  movimenta toda a cidade e também impulsiona a organização de 
centros urbanos. 

 

8) Sobre a moradia dos indígenas complete: 

a) Os índios utilizavam ________________e____________________, para as construções das 
ocas. 

b) As _______________________são chamadas de casas aldeias. 

c) Nas ocas existiam __________pendurada e esteiras no chão. 

 

 

EXERCÍCIO DE FIXAÇÃO 

1) Qual foi a data da chegada dos portugueses ao  nosso território? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

2) Quando os portugueses chegaram aqui, o território já se chamava Brasil? Como ele se 

chamava?  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

3) Por qual  motivo os portugueses viajaram até o Brasil? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 Marque com um X as respostas corretas das questões 4,5 e 6. 

4) Qual foi a primeira capital do Brasil? 

a) Bahia 

b) Salvador 

c) Rio de Janeiro 

 



 

5) Qual foi a segunda capital do Brasil? 

a) Palmas 

b) São Paulo 

c) Rio de Janeiro 

 

6) Qual o nome da primeira vila fundada pelos portugueses? 

a) São Caetano 

b) São Vicente 

c) São Vinicius 

 

7) Como era o nome do primeiro grupo indígena a ter contato com os portugueses? 

___________________________________________________________________________ 

 

8) Como os índios receberam os portugueses na chegada ao território Brasileiro? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

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


