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                                                                 HISTÓRIA  

 

1) Observe as palavras abaixo complete as frases a seguir utilizando-as com atenção: 

 

Casa      história      moradia       lar       famílias      vizinhança      comunidade 

 

diferentes       próximas     vizinhos     

 

A) As _________________ moram em um lugar, que pode ser chamado de _______________, 

_______________ ou _______________. 

B) Esse lugar pode ajudar a contar a ___________________ de uma pessoa, uma família e uma 

___________________. 

C) Às vezes, as famílias mudam de casa e de _____________________. 

D) Várias moradias habitadas por diferentes famílias formam uma vizinhança. Os 

________________ são aquelas pessoas que moram ________________ da nossa casa. 

E) Assim como há diversos tipos de família, há também _______________ tipos de moradias. 

 
2) Observe as fotos e relacione cada descrição a seguir à imagem correspondente. 
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A) A foto _____ retrata um bairro onde há muitos prédios, lojas e movimento de veículos. 

B) A foto _____ é de um bairro onde predominam plantações e as casas estão distantes entre si. 

C) A foto _____ retrata um bairro onde existem muitos galpões de indústrias. 

D) Na foto _____ vemos um bairro com muitas casas e árvores nas ruas. 

 

3) Observe atentamente as imagens de moradias abaixo e identifique a legenda de cada 

uma delas, assinalando corretamente. 

 

A) Casa em árvore no Havaí, Estados Unidos. Foto de 2012. 

B) Moradia do cacique Aritana, no parque indígena do Xingu, Mato Grosso. Foto de 2012. 

C) Iglu: uma casa feita de blocos de gelo. Ártico. Foto de 2014. 

D) Casa tradicional japonesa, na ilha de Honshu, Japão. Foto de 2013. 
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4) Para que serve o endereço? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

5) De acordo com a placa de endereço, responda às questões: 
 

 

 

A) Qual o nome da rua? __________________________________________________________ 

B) Qual o cep? ________________________________ 

C) Em que bairro essa rua está localizada? __________________________ 

 

6) Durante muito tempo, a comunicação entre as pessoas era por meio de cartas. Leia este 

remetente de uma correspondência e complete as informações abaixo. 

 Lembrando que remetente é aquela pessoa que envia a correspondência!  

 

 

 

 

 

 

 

A) Nome do remetente: __________________________________________________________ 

B) Endereço do remetente: ________________________________________________________ 

C) Cep do remetente: ____________________________________________________________ 
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7) Escreva com poucas palavras como é sua vizinhança. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

8) Faça um desenho bem bonito e caprichado da sua casa. Não se esqueça de colorir! 

 

 

 

 


