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HISTÓRIA 

 

A folha de revisão você pode fazer das seguintes formas: 

- Imprimir e colar a folha impressa no caderno de História; 

- Copiar no caderno; 

- Estudá-la pelo computador. 

 

O questionário você pode fazer das seguintes formas:  

- Copiar as perguntas e respostas no caderno; 

- Copiar somente as respostas no caderno colocando os números respectivos das questões; 

- Imprimir, responder e colar a folha impressa no caderno de História. 

 

REVISÃO DE HISTÓRIA 

Capítulo 3: As capitais do Brasil 

 A atual capital do Brasil é Brasília. Mas o Brasil já teve outras capitais: Salvador e Rio 

de Janeiro. 

 Quando começaram a ocupar o Brasil, os portugueses dominaram muitos povos 

indígenas e tomaram suas terras. Em 1549, o rei de Portugal enviou Tomé de Sousa ao Brasil 

para governar a colônia. Tomé de Sousa fundou a cidade de Salvador para ser a capital do 

Brasil. O local foi escolhido porque era próximo da área onde se cultivava cana e se 

produzia açúcar. Salvador foi a capital do Brasil de 1549 a 1763.  

 A mineração de ouro e pedras preciosas, a partir de 1700, trazia grandes lucros para os 

mineradores. A Coroa portuguesa também lucrava com isso, pois ficava com uma parte de 

tudo que era extraído. Essa parte é chamada de imposto. Muitos mineradores tentavam 

enganar a Coroa para não pagar os impostos. Para impedir isso, o governo de Portugal adotou 

várias medidas. Uma delas foi à transferência da capital de Salvador para o Rio de Janeiro, 

em 1763. A cidade do Rio de Janeiro estava mais próxima da Estrada Real, o caminho oficial 

pelo qual todo o ouro extraído da região das minas deveria passar. Dessa forma, ficava mais 

fácil para o governo português fiscalizar a extração e o transporte do ouro até Portugal. 

 No fim da década de 1950, o governo brasileiro decidiu mudar a capital para o centro do 
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país. O objetivo da mudança era ocupar as áreas do interior e promover 

a integração do território. Os arquitetos Oscar Niemeyer e Lúcio Costa projetaram a nova 

capital. As construções, as ruas e os bairros não foram criados conforme as pessoas 

chegavam, mas de acordo com um plano. A cidade planejada levou 41 meses para ser 

construída. Cerca de 30 mil trabalhadores, conhecidos como candangos, vindos de muitos 

estados do Brasil, revezaram-se dia e noite nas obras. A inauguração da nova capital ocorreu 

em 21 de abril de 1960. 

 

QUESTIONÁRIO DE REVISÃO 

1) Atualmente qual a capital do Brasil? 

___________________________________________________________________________ 

 

2) Por que Salvador foi escolhida para ser a primeira capital?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

3) Na época em que o Brasil era colônia de Portugal, foram construídas muitas igrejas. 

Qual a importância das igrejas nessa época? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

4) A localização da capital era importante para o governo português. Por que, então, o 

governo português resolveu mudar a capital de Salvador para o Rio de Janeiro? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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5) Quem eram os candangos? 

a) (     ) Trabalhadores das lavouras de café, cana-de-açúcar e algodão que vinham de 

outros estados para trabalhar nas vilas de Minas Gerais.  

 

b) (    ) Trabalhador da construção de Brasília; por extensão, pessoa que migrou de outro 

estado para a construção de Brasília.  

 

c) (     )Trabalhadores do garimpo, que vinham de outros estados em busca de ouro nas 

vilas de Minas Gerais. 

 

d) (     ) Grupos de comerciantes que conduziam gado e tropas de mulas ou burros, 

transportando mercadorias para abastecer as vilas de Minas Gerais. 

 

6) Além de Brasília, existem outras cidades que foram planejadas no Brasil. Pesquise duas 

e cite quando foram fundadas. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

Professores Aniel, Felipe e Jose 

VAMOS SALTAR NO ARRAIÁ JUNINO? 

VEM COM A GENTE! 

Quando realizamos atividades envolvendo saltos, trabalhamos diversas habilidades 

motoras, entre elas: força, equilíbrio, agilidade, além disso, envolvemos movimento de 

balanceios do corpo, impulso de braços e pernas e orientação espacial. 

Agora é com vocês! Façam bonito tentando melhorar sempre a cada salto! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


