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6) Infância. 
 

7)  
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8) Respostas pessoais. 
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1) Curitiba. 

 

2) 10 regionais administrativas. 
 

3) O munícipio de Juiz de Fora é dividido em bairros e não são organizados em unidades 

administrativas. 
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1) Fontes de pesquisa: Evolução da divisão territorial do Brasil 1872-2010. Rio de Janeiro: 

IBGE, 2011; IBGE atualiza mapa político do Brasil com novos municípios. Portal Federativo, 22 

dez. 2014.  
 

2) Foram fundados 4.449 munícipios. 
 

3)  Juiz de Fora foi fundada em 1850. 

Nasci e me criei aqui no sítio mesmo. A minha infância era muito boa [...]. Brincava 

tudo em volta de casa. [...] Casa grande, que morava meu pai, minha mãe, meu tio, minha 

tia, meu vô, minha avó, moravam tudo junto ali. [...] Sempre gostava, mesmo, era de um 

carrinhozinho, um carrinho de plástico, aí ia empurrando no terreiro, fazendo rastrinho na 

poeira. [...] O [...] meu vô ia pra cidade fazer um negócio, vendia um queijinho, vendia 

verdura, e ia de carrocinha [...]. [...] Na época, tinha umas vaquinhas, tirava um leitinho 

[...]. 

Eu vinha da escola, fazia a lição, aí, eu fazia uma coisinha, regava uma hortinha [...]. 
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1) a) É a Magali. 

b) Ela é comilona 

 

2) 1- Arroz, pão, batata, mandioca, macarrão, milho. 

2- legumes, verduras e frutas. 

3- leite, queijo, iogurte, feijão, ervilha, carnes e ovos. 

4-frituras, doces, comidas oleosas ou açucaradas. 

 

3) a) São alimentos do grupo 1, pois a base da pirâmide é maior. 

b) São alimentos do grupo 4, pois a parte de cima da pirâmide é menor. 
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4) a) Não, pois a criança come basicamente  alimentos do grupo 1 e do grupo 4. Ela deveria 

incluir alimentos dos outros grupos. 

 

5) Não, pois a criança deveria incluir outros tipos e outros grupos de alimentos. 

 

6) Atividade pessoal e oral. 

 

7) a) Não, pois as crianças precisam movimentar o corpo e queimar calorias. 

b) Praticar algum esporte, como futebol, vôlei ou basquete; brincar de pega-pega; brincar de 

pula-pula; fazer caminhada; etc. 

 


