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Lista de História (1): 

Querida aluno (a), 

 Fazer essa lista no caderno de história. Se o caderno estiver na escola, fazer em uma 
folha separada para colarmos depois. 

 Faça com capricho e atenção. 

 

1) Cerca de 500 anos atrás, o território que hoje conhecemos como Brasil era bem diferente. 

Descreva como você imagina que ele era. 

 

2) Como é chamado o processo de fundação das primeiras vilas no Brasil? 

 

3) No município onde você mora há construções e monumentos considerados históricos? Dê 

exemplos. 

 

4) Faça uma pesquisa e descubra quais eram os nomes do território que hoje chamamos de 

Brasil. 

 

 

5) De acordo com os conteúdos estudados, faça o desenho de um cartão postal mostrando 

monumentos, praças, paisagens naturais ou outros aspectos que nos ajudar a conhecer 

parte de um lugar em Juiz de Fora.  

 

6) Há Câmara, pelourinho ou cadeia no município onde vocês moram? Pesquisem em 

revistas e jornais, impressos ou digitais, para descobrir. 

 

7) Faça uma lista de produtos que eram feitos com o pau-brasil. 

 

 

 

 

 



8) Sobre o patrimônio histórico e cultural brasileiro, escreva em seu caderno a  alternativa 

incorreta. 

 Os monumentos presentes nas cidades contam a história daquela população. 

 As construções, os monumentos, os locais e as tradições de um povo são 

considerados patrimônios históricos e culturais. 

 O patrimônio histórico não é importante e não precisa ser preservado. 

 A preservação dos espaços e das tradições históricas é uma atitude de respeito e 

de cidadania. 

9) Leia o texto e responda:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Cite algumas das tradições deixadas pelos índios  

 

10) Qual entidade governamental é responsável por proteger os direitos dos índios no Brasil? 

  

A importância do índio para o Brasil 

A oca e o cocar são expressivos símbolos que nos remetem à lembrança da 
presença do índio na história do Brasil, mas a herança cultural deixada para todos os 
brasileiros é muito mais ampla e presente nos dias atuais.  

Os índios foram os primeiros habitantes do território brasileiro, bem antes da 
colonização pelos portugueses. Atualmente, existe uma média de 300 povos indígenas 
no Brasil, sendo mais de 817 mil índios, de acordo com estudos realizados em 2010, 
pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Desse total, cerca de 503 mil 
vivem na zona rural e 315 mil estão em áreas urbanas. De acordo com dados da FUNAI 
(Fundação Nacional do Índio), entidade governamental responsável por proteger os 
direitos dos índios no Brasil, a maioria da população está no Norte, especificamente, no 
Estado do Amazonas e, em segundo lugar, no Nordeste, com destaque para a Bahia. 

Entre importantes tradições deixadas pelos índios está a culinária. O alimento de 
origem indígena mais utilizado em todo o Brasil é a mandioca e suas variações. O caju 
e o guaraná são outros bem conhecidos na mesa do brasileiro. Pratos provindos da 
caça, como o picadinho de jacaré e o pato no tucupi, além de frutas como o cupuaçu e 
açaí fazem parte da forte cultura gastronômica do Norte do País. Ervas e chás de 
plantas medicinais continuam sendo crenças de cura muito utilizadas, como o chá de 
boldo, pó de guaraná, a alfavaca e semente de sucupira. 
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