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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 – CAPÍTULO 6 

 

Capítulo 6: O município é de todos 

 No Brasil, os cidadãos são membros da sociedade que podem votar, têm acesso a direitos 

e também deveres a cumprir. Isso é chamado cidadania. 

 É por meio das leis que o país estabelece os principais deveres e direitos de cada um. 

Essas leis estão reunidas na Constituição do país. 

 A partir dos anos 1950, o crescimento de algumas áreas urbanas do Brasil se intensificou. 

Muitas pessoas saíram da área rural e das cidades pequenas em busca de melhores condições 

de vida nas grandes cidades. O resultado disso é a ocupação de espaços que não foram 

projetados para moradia.  

 Muitas pessoas se deslocam diariamente nas grandes cidades por vários motivos. Por 

exemplo, para trabalhar, estudar, se divertir. Para isso, é comum que elas utilizem o transporte 

público. Porém, nem sempre esse deslocamento ocorre de modo eficiente.  

 O principal responsável pela garantia dos direitos dos cidadãos é o governo.  

 Os cidadãos também podem organizar-se para tentar resolver os problemas do município 

e para reivindicar soluções por parte do governo. Isso pode ser feito, por exemplo, por meio 

das organizações não governamentais (ONGs), das associações de moradores e os 

mutirões são ações coletivas e gratuitas realizadas em benefício dos cidadãos. 
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QUESTIONÁRIO DE REVISÃO – CAPÍTULO 6 

Antes de iniciar as atividades no caderno de História, não se esqueçam de colocar o título e a 

data de hoje. 

Título: O município é de todos 

Data: Juiz de Fora, 19 de outubro de 2020. 

1) Quem é o principal responsável pela garantia dos direitos dos cidadãos? 

______________________________________________________________________________ 

 
2) Os cidadãos também podem se organizar para tentar resolver os problemas do município e 

para reivindicar soluções por parte do governo? Como isso pode ocorrer? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
3) É por meio das leis que o país estabelece os principais deveres e direitos de cada um. Essas leis 

estão reunidas na Constituição do país. Indique um direito e um dever que você conhece. 

________________________________________________________________________________ 

 

 

REVISÃO – CAPÍTULO 7 

 

Capítulo 7: As origens da cultura brasileira 

 Cultura é tudo aquilo que é aprendido e compartilhado pelas pessoas em uma sociedade. 

São os costumes, as tradições e os conhecimentos de um povo. 

 Os portugueses ocuparam as terras dos indígenas. Como não conheciam os territórios, 

para sobreviver, adotaram vários costumes dos diferentes povos nativos, como os caminhos 

usados, os alimentos encontrados nas matas, etc.  

 Os povos indígenas, por sua vez, também aprenderam vários costumes com 

os portugueses, ainda que tenham resistido e lutado contra a dominação europeia. 
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 A cultura brasileira também se formou com a contribuição de diferentes povos africanos, 

com seus costumes, ritmos, danças, comidas, instrumentos musicais, crenças, lendas e muito 

mais. 

 No passado, vários povos africanos foram trazidos ao Brasil como escravizados. Ou seja, 

eles eram considerados mercadorias e podiam ser vendidos ou comprados. Mesmo nessa 

difícil condição, os povos africanos resistiram e preservaram sua cultura no Brasil. 

 

QUESTIONÁRIO DE REVISÃO – CAPÍTULO 7 

Antes de iniciar as atividades no caderno de História, não se esqueçam de colocar o título e a 

data de hoje. 

Título: As origens da cultura brasileira 

Data: Juiz de Fora, 19 de outubro de 2020. 

1) Quando os portugueses e indígenas se encontraram, todos ficaram surpresos, pois tinham modos 

de vida muito distintos. Dessa forma, destaque as principais diferenças entre os povos indígenas e os 

portugueses.  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 
2) Na frase abaixo existe uma informação falsa colocada propositalmente. Encontre o erro e 

reescreva corretamente a frase. 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 
3) A cultura africana também se formou com a contribuição de diferentes povos africanos. Indique 

três elementos da cultura brasileira cuja origem é africana. 

________________________________________________________________________________ 

 

Para se comunicar com os indígenas, os portugueses aprenderam espanhol. 


