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Conteúdos 
Células.  
Sistemas do corpo humano: respiratório, circulatório. 
 
Eixo(s) temático(s) 
Ser humano e saúde / Recursos tecnológicos 
 
Expectativas de aprendizagem 
• Identificar a célula como unidade fundamental da vida.  
• Relacionar os conceitos unicelular e pluricelular.  
• Discernir a estrutura anatômica do corpo.  
• Identificar os diversos sistemas do corpo humano.  
• Concluir que o corpo humano funciona de maneira integrada.  
• Identificar os órgãos do sistema respiratório.  
• Inferir que a respiração é o processo de absorção do oxigênio e a eliminação do gás carbônico.  
• Identificar os órgãos do sistema circulatório, relacionando-os às suas funções.  
• Identificar os componentes do sangue.  
• Identificar os órgãos do sistema urinário e suas funções.  
• Reconhecer o suor como uma substância eliminada pelo corpo e sua função de termorregulação.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MATERIAL DO PROFESSOR 
5º ANO ENSINO FUNDAMENTAL / 3º BIMESTRE/2018 

CIÊNCIAS DA NATUREZA - CIÊNCIAS 
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ATIVIDADES 
 

1. O que é uma célula e quais são suas partes básicas?  
As células podem ser definidas como as unidades estruturais e funcionais de todos os seres vivos. As partes 
básicas de uma célula são: membrana plasmática, parede celular (célula vegetal), núcleo e citoplasma e 
dentro dele as organelas. 

 
2. O corpo humano é formado por vários tipos de células, como mostra a figura a seguir: 

 

  
 

Disponível em: <https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/biologia/o-que-e-celula.htm>. Acesso em: 08 Jun. 2018. 

 
O conjunto de células do mesmo tipo forma os tecidos, o conjunto de tecidos constitui os órgãos e o 
conjunto de órgãos forma 

 
(A) as organelas. 
(B) os sistemas. 
(C) o citoplasma. 
(D) o núcleo da célula. 
Gabarito: B 
Comentário 
O corpo humano é formado pelos sistemas: cardiovascular, respiratório, digestório, nervoso, sensorial, 
endócrino, excretor, urinário, reprodutor, esquelético, muscular, imunológico, linfático e tegumentar. Cada 
um deles envolve órgãos que atuam para a realização das funções vitais do organismo. Cada órgão é 
formado por diferentes tipos de tecidos e cada tecido, por células também específicas. 
 
3. As células são os componentes fundamentais de todos os seres vivos. As partes das células são: 
membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Entretanto, nem todas possuem núcleo organizado, recebendo 
o nome de células 
 
(A) vegetais. 
(B) autotróficas. 
(C) eucarióticas. 
(D) procarióticas. 

Disponível em: <https://exercicios.mundoeducacao.bol.uol.com.br/exercicios-biologia/exercicios-sobre-celulas.htm#questao-1445>. Acesso em: 06 
jun. 2018. 

Gabarito: D 
Comentário 
Células que não apresentam núcleo organizado, delimitado pela carioteca, são chamadas de procarióticas, 
a exemplo de bactérias. 
 
4. Todo ser vivo é formado por uma ou mais células. Os seres vivos que são formados por uma única célula 
são os unicelulares e os que são formados por mais de uma célula, pluricelulares. 
A figura a seguir apresenta exemplos de seres vivos unicelulares, pluricelulares  ou os dois tipos? Justifique. 
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Disponível em: <https://www.mindmeister.com/pt/577038241/niveles-de-organizaci-n-de-la-materia-viva>. Acesso em: 

06 abr. 2018 (adaptada). 
 

Todos os seres vivos apresentados na figura são pluricelulares, pois são formados por mais de uma célula. 
São eles: tigre, abelha, lula, peixe, algas, plantas, cogumelos e tucano. 
 
5. Marque V ou F para as afirmações a seguir: 
a) (   ) Os peixes são seres vivos pluricelulares. 
b) (   ) As bactérias são seres vivos unicelulares. 
c) (   ) Os seres humanos são seres vivos pluricelulares.  
d) (   ) Existem fungos unicelulares e fungos pluricelulares.  
Comentário 
Todas estão verdadeiras, pois peixes, seres humanos e alguns fungos são pluricelulares. As bactérias e 
alguns fungos são unicelulares. 
 
6. Os seres vivos que são formados por apenas uma célula são chamados de  
 
(A) unicelulares. 
(B) autótrofos. 
(C) pluricelulares.  
(D) heterótrofos. 
Gabarito: A 
Comentário 
Os organismos unicelulares são aqueles representados por uma única célula, capaz de desempenhar todas 
as funções necessárias à sua sobrevivência, como alimentação, respiração e excreção. 
 
7. O sistema respiratório possui como função principal permitir a entrada de oxigênio no nosso corpo e a 
saída de gás carbônico.  

 
                  Esquema das vias respiratórias 

 
A respeito desse sistema, marque a alternativa que indica corretamente o nome das estruturas apontadas 
pelos números 1, 2 e 3, na figura anterior. 
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(A) 1- laringe; 2- traqueia; 3- pulmões. 
(B) 1- traqueia; 2- pulmão; 3- alvéolos. 
(C) 1- brônquio; 2- bronquíolo; 3- alvéolos. 
(D) 1- traqueia; 2- brônquio; 3- alvéolos. 

Disponível em: <https://exercicios.mundoeducacao.bol.uol.com.br/exercicios-biologia/exercicios-sobre-sistema-
respiratorio.htm#resposta-495>. Acesso em: 06 abr. 2018 (adaptado). 

Gabarito: D 
Comentário 
O sistema respiratório é formado pelas vias respiratórias e pelos pulmões. Os órgãos que compõem as vias 
respiratórias são: cavidades nasais, faringe, laringe, traqueia, brônquios e dentro dos brônquios os alvéolos. 
 
8. O sistema respiratório humano é constituído por vários órgãos que conduzem o ar para dentro e para 
fora das cavidades pulmonares. 

 
Disponível em: <http://www.anatomiadocorpo.com/sistema-respiratorio/>. Acesso em: 07 jun. 2018 (adaptado). 

 
O número 2, na figura acima, representa 
 
(A) a traqueia. 
(B) as fossas nasais. 
(C) os brônquios. 
(D) o pulmão direito. 
Gabarito: D 
Comentário 
O sistema respiratório fornece oxigênio e remove gás carbônico do organismo, auxiliando as células no 
metabolismo, atuando em conjunto com o sistema circulatório. É formado por fossa nasal-1, pulmões-2, 
faringe-3, laringe-4, traqueia-5, brônquios-6. 
 
9. Entre os processos listados abaixo, marque aquele em que há de consumo de gás oxigênio (O2) e 
liberação de gás carbônico (CO2) para a atmosfera. 
 
(A) Decomposição. 
(B) Fotossíntese. 
(C) Combustão. 
(D) Respiração. 
Gabarito: D 
Comentário 
A respiração é fundamental para a vida humana sendo responsável pela entrada do gás oxigênio (O2) no 
organismo e a saída de gás carbônico (CO2) para o meio ambiente. 
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10. Os pulmões são órgãos esponjosos, formados por milhões de alvéolos pulmonares. Esse órgão é 
revestido por uma membrana que recebe o nome de 
 
(A) diafragma. 
(B) pericárdio. 
(C) peritônio. 
(D) pleura. 

Disponível em: <https://exercicios.mundoeducacao.bol.uol.com.br/exercicios-biologia/exercicios-sobre-sistema-
respiratorio.htm#resposta-495>. Acesso em: 06 abr. 2018 (adaptado). 

Gabarito: D 
Comentário 
Os pulmões são revestidos por uma membrana que recebe o nome de pleura. Essa estrutura facilita o 
deslizamento do órgão no interior da caixa torácica. 

Disponível em: <https://exercicios.mundoeducacao.bol.uol.com.br/exercicios-biologia/exercicios-sobre-sistema-
respiratorio.htm#resposta-495>. Acesso em: 06 abr. 2018 (adaptado). 

 
11. (PUC-MG) As trocas gasosas no pulmão humano, em condições normais, ocorrem 
 
(A) nos alvéolos. 
(B) nos bronquíolos. 
(C) nos brônquios. 
(D) na traqueia. 
Gabarito: A 
Comentário 
A hematose é um processo em que o gás carbônico do sangue passa para o interior dos alvéolos e o 
oxigênio presente nos alvéolos passa para o sangue. Esse processo ocorre nos alvéolos. 
 
12. A sequência correta das estruturas do sistema respiratório humano é 
 
(A) boca – nariz – laringe – brônquios – traqueia – faringe. 
(B) nariz – faringe – laringe – traqueia – brônquios – pulmões. 
(C) boca – faringe – pulmões – coração – traqueia – brônquios. 
(D) nariz – faringe – laringe – pulmões – coração – traqueia. 

Disponível em: <https://www.exerciciosweb.com.br/fisiologia/sistema-respiratorio-humano-questoes-gabarito>. Acesso em: 06 abr. 
2018 (adaptado). 

Gabarito: B 
Comentário 
Através do sistema respiratório o organismo humano realiza as trocas gasosas, eliminando o gás carbônico 
e absorvendo o gás oxigênio. Esse processo envolve diversas estruturas, sendo: o nariz (as narinas), a 
faringe, a laringe, a traqueia, os brônquios e os pulmões. 
 
13. O Sistema Cardiovascular é composto por quais órgãos? 
 
(A) Sangue, coração e cérebro. 
(B) Pulmão, sangue e coração. 
(C) Coração, sangue e vasos sanguíneos. 
(D) Vasos sanguíneos, cérebro e sangue. 

Disponível em: <https://rachacuca.com.br/quiz/120507/exercicios-sobre-sistema-cardiovascular-i>. Acesso em: 06 abr. 2018 
(adaptado). 

Gabarito: C 
Comentário 
O Sistema Cardiovascular tem como principal objetivo levar material nutritivo para as células e é composto 
por três órgãos: coração, sangue e vasos sanguíneos. 
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14. Qual a principal função do coração? 
 
(A) Filtrar o sangue.  
(B) Produz anticorpos. 
(C) Absorver gás oxigênio.  
(D) Bombear sangue para o corpo. 
Gabarito: D 
Comentário 
A principal função do coração é bombear sangue pelo corpo para que as células recebam oxigênio. 

 
15. Os vasos sanguíneos dividem-se em três tipos. Quais são eles? 
Os vasos sanguíneos são divididos em três tipos: veias, artérias e capilares. As veias levam sangue venoso 
do corpo para o coração; as artérias levam sangue arterial do coração para o corpo; capilares são 
ramificações das veias e artérias. 

 
16. Quais são as células que dão a cor vermelha do sangue? 
 
(A) Sangue venoso. 
(B) Glóbulos vermelhos. 
(C) Plaquetas. 
(D) Glóbulos brancos. 

Disponível em: <https://rachacuca.com.br/quiz/120507/exercicios-sobre-sistema-cardiovascular-i>. Acesso em: 06 abr. 2018 
(adaptado). 

Gabarito: B 
Comentário 
Os Glóbulos vermelhos ou hemácias dão a cor avermelhada ao sangue e são responsáveis por levar gás 
oxigênio às células e gás carbônico ao coração. 

Disponível em: <https://rachacuca.com.br/quiz/120507/exercicios-sobre-sistema-cardiovascular-i>. Acesso em: 06 jun. 2018 
(adaptado). 

17. O que é o sangue venoso? 
 
(A) Sangue rico em gás oxigênio. 
(B) Sangue rico em gás carbônico. 
(C) Sangue que contem colesterol. 
(D) É o tipo de sangue de quem tem anemia. 
Gabarito: B 
Comentário 
Sangue venoso é o sangue pobre em gás oxigênio e rico em gás carbônico, que circula pelas veias sistêmicas 
e pela árvore arterial pulmonar. 
 
18. O sangue apresenta diferentes tipos de células, cada qual com uma função específica. Qual a célula que 
indica um elemento do sangue responsável pelo transporte de oxigênio pelo organismo humano? 
 
(A) Hemácias. 
(B) Plaquetas. 
(C) Leucócitos. 
(D) Linfócitos. 
Disponível em: <https://exercicios.mundoeducacao.bol.uol.com.br/exercicios-biologia/exercicios-sobre-celulas-sangue.htm>. Acesso 

em: 06 jun.2018 (adaptado). 

Gabarito: A 
Comentário 
As hemácias, também conhecidas como eritrócitos, são os glóbulos vermelhos do sangue. A função das 
hemácias é de fazer o transporte de oxigênio pelos diferentes tecidos do corpo humano. 
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19. O sangue é um tecido líquido, formado por diferentes tipos de células, que circula por todo nosso 
corpo. Uma das funções básicas do sangue é  
 
(A) produzir suor. 
(B) armazenar urina. 
(C) retirar as fezes do corpo. 
(D) levar gás oxigênio e nutrientes para as células. 
Gabarito: D 
Comentário 
O sangue é responsável pelo transporte de substâncias (nutrientes, gás oxigênio, gás carbônico e toxinas), 
regulação e proteção de nosso corpo. 
 
20. Observe a figura. 

 
Disponível em <https://anatomia-papel-e-caneta.com/sistema-urinario>. Acesso em: 13 jun. 2018. 

 
São órgãos do sistema urinário: 
 
(A) rim, ureter, útero e bexiga. 
(B) rim, fígado, bexiga e uretra. 
(C) rim, ureter, bexiga e vagina. 
(D) rim, ureter, bexiga e uretra. 
Gabarito: D 
Comentário 
O sistema urinário é responsável pela produção da urina, seu transporte, armazenamento e eliminação; 
para cada função, um órgão correspondente, são eles: rins, ureteres, bexiga e uretra. 
 
21. O suor é um líquido produzido pelas denominadas glândulas sudoríparas, que são encontradas na 
camada superficial (derme) da nossa pele.  
Uma função primordial do suor é 
 
(A) hidratar a pele. 
(B) fornecer maior elasticidade à pele. 
(C) regular a temperatura do corpo. 
(D) controlar os batimentos cardíacos. 
Gabarito: C 
Comentário 
O suor é importante para controlar a temperatura corporal, não permitindo que ela aumente de maneira 
exagerada. Ele é produzido de forma mais abundante em dias quentes e após exercícios físicos. 
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Conteúdos 
Relações de poder. 
Trabalho e sociedade. 
Leitura cartográfica. 
Cartografia e representação. 
Localização. 
Ocupação e ambiente. 
Aspecto físicos da paisagem. 
Natureza e degradação ambiental. 
 

Eixo temático 
Social – Cartográfico – Físico territorial.  

 
Expectativas de aprendizagem 
• Reconhecer as grandes transformações ocorridas no território brasileiro com a industrialização.  
• Reconhecer o significado do subemprego e suas implicações sociais.  
• Reconhecer a inter-relação existente entre as atividades econômicas e entre os diferentes tipos de trabalho.  
• Localizar os limites territoriais entre os Estados brasileiros e o Distrito Federal.  
• Construir mapas usando símbolos cartográficos.  
• Descrever o movimento de rotação e translação e suas consequências.  
• Identificar os rios e as bacias hidrográficas como elementos formadores da paisagem.  
• Observar e debater sobre a influência do tempo atmosférico e do clima sobre a paisagem.  
• Reconhecer e localizar os diferentes tipos de vegetação brasileira.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MATERIAL DO PROFESSOR 
5º ANO ENSINO FUNDAMENTAL / 3º BIMESTRE/2018 

CIÊNCIAS HUMANAS - GEOGRAFIA 
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ATIVIDADES 
 
Observe as imagens e responda a atividade 1.  
 
 
Imagem 1 
 

 
Disponível em: <http://www.geoimagens.com.br/site/wp-

content/uploads/2016/06/BR-RS-2015-129.jpg>. Acesso em: 12 
jun. 2018. 

 
Imagem 2 
 

 
Disponível em: <https://www.revistaplaneta.com.br/agonia-do-cerrado/>. 

Acesso em: 12 jun. 2018. 

 
 
Imagem 3 
 

     
Disponível em: <http://www.atitudessustentaveis.com.br/ wp-

content/uploads/2014/05/caatinga.jpg>. Acesso em: 12 jun. 2018. 

 
Imagem 4 
 

                
Disponível em: <http://www.ra-bugio.org.br/manutencao/uploaded/neutr 

alizacao_carbono/rio_Itajai_Itaiopolis.jpg>. Acesso em: 12 jun. 2018. 

 
Imagem 5 

 
Disponível em: <http://www.anavilhanaslodge.com/wordpress/wp-content/uploads/cover-localizacao-amazonia.jpg>. Acesso em: 12 jun. 2018. 

 
 
1. As imagens mostram plantas típicas de determinadas formações vegetais do Brasil. Informe o número da imagem 
correspondente à formação vegetal e as suas características. 
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a. Cerrado. 
Representado pela imagem 2, o cerrado é a vegetação que ocorre em áreas de clima quente e com pouca umidade, 
sobretudo nos planaltos do Brasil central. O cerrado é formado por plantas rasteiras, arbustos e árvores retorcidas que 
aparecem mais dispersas na paisagem. 
 
b. Caatinga.  
Representado pela imagem 3, a caatinga é a vegetação predominante nas áreas de clima tropical semiárido. Nela 
predominam as plantas adaptadas ao clima quente e seco, como os cactos. 
 
c. Mata Atlântica. 
Representado pela imagem 4, a mata atlântica ou floresta atlântica é uma floresta tropical, cobria originalmente uma 
extensa e larga faixa da costa brasileira, desde o Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul, e, também, vários 
trechos do interior do Brasil. A mata atlântica apresenta uma das maiores biodiversidades do mundo. 
  
d. Mata dos Pinhais. 
Representado pela imagem 1, também conhecida como floresta de araucária, é uma vegetação típica de áreas de 
clima subtropical, que ocorre no sul do Brasil. 
 
e. Floresta Amazônica. 
Representado pela imagem 5, a floresta amazônica é uma floresta tropical que ocorre em áreas de clima quente e 
úmido, como o clima equatorial que abrange o norte do Brasil. A floresta amazônica tem matas densas, com árvores 
de grande porte e bem próximas umas das outras.  
 
DG27 - Identificar diferentes tipos de vegetação brasileira. 
Expectativa de aprendizagem 

 Reconhecer e localizar os diferentes tipos de vegetação brasileira. 
PROJETO BURITI. Guia e Recursos Didáticos. 4 Ano. Org. Editora Moderna. 3 ed. São Paulo: Moderna, 2013, p. 107 (adaptado). 

 
Observe os mapas e responda as atividades 2 a 4. 
 
Mapa 1                                                                                               Mapa 2 

                  
 
2. Responda. 
 
a. Qual o título do mapa 1. 
O título do mapa 1 é Brasil: climas. 
 
b. Qual o título do mapa 2. 
O título do mapa 2 é Brasil: vegetação original. 
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DG8 - Interpretar imagens, gráficos e tabelas. 
Expectativa de aprendizagem 

 Construir mapas usando símbolos cartográficos. 
   
3. Complete o quadro relacionando o clima (mapa 1) com a vegetação (mapa 2). 
 

Clima Vegetação predominante 

Equatorial Floresta amazônica. 

Tropical Cerrado e mata atlântica. 

Subtropical Mata dos pinhais e campos. 

Tropical semiárido Caatinga. 
PROJETO BURITI. Guia e Recursos Didáticos. 4 Ano. Org. Editora Moderna. 3 ed. São Paulo: Moderna, 2013, p. 108. 

 
DG7 - Analisar diferentes tipos de mapas. 
Expectativa de aprendizagem 

 Observar e debater sobre a influência do tempo atmosférico e do clima sobre a paisagem. 
 
 
4. Qual a relação entre o clima e o tipo de vegetação? 
A vegetação de um lugar resulta da associação de vários fatores, entre eles, as condições climáticas: temperatura, 
umidade, insolação etc. Assim, por exemplo, um clima quente e seco não é propício à formação de plantas que 
precisam de muita água e umidade para se desenvolver.  

PROJETO BURITI. Guia e Recursos Didáticos. 4 Ano. Org. Editora Moderna. 3 ed. São Paulo: Moderna, 2013, p. 108. 

 
DG7 - Analisar diferentes tipos de mapas. 
Expectativa de aprendizagem 

 Observar e debater sobre a influência do tempo atmosférico e do clima sobre a paisagem. 
 
Observe a imagem e responda as atividades 5 a 8. 

 
Vendedor trabalhando no trânsito. 

 
Disponível em: <http://correio.rac.com.br/_midias/jpg/2014/06/19/0n7dvjwi-2322998.jpg>. Acesso em: 13 jun. 2018 (adaptado). 

5. Que tipo de atividade econômica a foto retrata? 
A foto retrata o comércio ambulante. 

PROJETO ARARIBÁ. Geografia 6. Ensino Fundamental. 1 ed. São Paulo: Editora Moderna, 2006. 

 
DG23 - Reconhecer as desigualdades sociais presentes no espaço geográfico. 
Expectativa de aprendizagem 

 Reconhecer o significado do subemprego e suas implicações sociais. 
 
6. Que direitos trabalhistas são negados aos trabalhadores que desenvolvem esse tipo de atividade? 
Os direitos negados aos trabalhadores do comércio ambulante são seguro-desemprego, licença maternidade, 13º 
salário, férias remuneradas, entre outros. 

PROJETO ARARIBÁ. Geografia 6. Ensino Fundamental. 1 ed. São Paulo: Editora Moderna, 2006. 
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DG23 - Reconhecer as desigualdades sociais presentes no espaço geográfico. 
Expectativa de aprendizagem 

 Reconhecer o significado do subemprego e suas implicações sociais. 
 
7. Por que muitos trabalhadores exercem esse tipo de atividade? 
Exercem esse tipo de atividade por conta da dificuldade de encontrar emprego na economia formal. 

PROJETO ARARIBÁ. Geografia 6. Ensino Fundamental. 1 ed. São Paulo: Editora Moderna, 2006. 

 
DG23 - Reconhecer as desigualdades sociais presentes no espaço geográfico. 
Expectativa de aprendizagem 

 Reconhecer o significado do subemprego e suas implicações sociais. 
 
8. Escreva exemplos de outras atividades exercidas por trabalhadores desse tipo de economia. 
São exemplos de trabalhos desse tipo de economia: camelôs, guardadores de carro e manicure, etc. 

PROJETO ARARIBÁ. Geografia 6. Ensino Fundamental. 1 ed. São Paulo: Editora Moderna, 2006. 

DG23 - Reconhecer as desigualdades sociais presentes no espaço geográfico. 
Expectativa de aprendizagem 

 Reconhecer o significado do subemprego e suas implicações sociais. 
 
Observe o mapa e responda a atividade 9. 
 

 
Disponível em: <http://br.toluna.com/dpolls_images/2017/12/15/dbf69873-8c31-4bdb-af0e-2f8749677488.jpg>. Acesso em: 13 jun. 2018. 

 
9. Responda. 
 
a. Quantos estados o Brasil possui? 
O Brasil possui 26 estados e 1 Distrito Federal (Brasília). 
 
b. Circule no mapa o nome do estado onde você vive. Escreva o nome do estado e capital onde você mora. 
O nome do estado onde moro é Goiás e sua capital é Goiânia. 
 
c. Qual o nome dos estados vizinhos do Estado de Goiás. 
Os estados vizinhos de Goiás são Tocantins, Bahia, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. 
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d. Qual o nome e a localização da capital do Brasil. 
A capital do Brasil é Brasília, e está localizada no Distrito Federal inserida no território do estado de Goiás. 
DG8 - Interpretar imagens, gráficos e tabelas. 
Expectativa de aprendizagem 

 Localizar os limites territoriais entre os Estados brasileiros e o Distrito Federal. 
 
Observe a imagem e responda a atividade 10. 
 

  
Disponível em: <https://aluatristonha.files.wordpress.com/2015/03/movimentos-da-terra-e1427484435697.jpg>. Acesso em: 13 jun. 2018. 

 

10. Os pontos A e B da imagem representam respectivamente. 
O movimento de rotação (A) e o movimento de translação (B). 
DG6 - Compreender características dos movimentos de rotação e translação.  
Expectativa de aprendizagem 

 Descrever o movimento de rotação e translação e suas consequências.  
 
11. Complete as lacunas com as palavras do quadro. 
 

 
 
 

a. A __________ realiza diversos movimentos, mas os mais importantes para a organização da vida em sociedade são 
a rotação e a __________. 

b. A __________ é o movimento que nosso __________ realiza em torno do seu eixo imaginário, ou seja, de si 
mesmo. 

c. A translação é o __________ que a Terra realiza em torno do __________, que dura o tempo de um ano. 
d. As __________ do ano (primavera, verão, outono e inverno) é resultado do movimento de translação e inclinação 

do __________ da Terra. 
e. As sucessões do __________ e __________ são resultados do movimento de rotação.    
Resposta: a. Terra – translação / b. rotação – planeta / c. movimento – Sol / d. estações – eixo / e. dia – noite. 
DG6 - Compreender características dos movimentos de rotação e translação. 
Expectativa de aprendizagem 

 Descrever o movimento de rotação e translação e suas consequências. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

eixo – translação – dia – Terra – rotação –– movimento – Sol – planeta – estações – noite. 
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Observe a imagem e responda a atividade 12. 
 

 
Disponível em: <http://www.imb.go.gov.br/pub/anuario/2003/images/mapa2.jpg>. Acesso em: 20 jun. 2018. 

 
12. Quais são as principais bacias hidrográficas do estado de Goiás? 
As principais bacias hidrográficas do estado de Goiás são Bacia do Rio São Francisco, Bacia do Rio Tocantins, Bacia do 
Rio Araguaia e Bacia do Rio Paranaíba. 
DG7 - Analisar diferentes tipos de mapas. 
Expectativa de aprendizagem 

 Identificar os rios e as bacias hidrográficas como elementos formadores da paisagem. 
 
Leia o texto para responder a atividade 13. 
 

O estado de Goiás está localizado na região centro-oeste do Brasil. Seus limites são os seguintes: Tocantins 
(Norte); Minas Gerais (Sul e Leste); Mato Grosso (Oeste); Bahia (Nordeste); Mato Grosso do Sul (Sudoeste) e o Distrito 
Federal.  

A extensão territorial de Goiás é de 340.086,698 Km², divididos em 246 municípios. A capital do estado é 
Goiânia, segunda cidade mais populosa da região centro-oeste. 

[...] 
Os rios que cortam o estado pertencem a três bacias hidrográficas: Bacia do São Francisco, Bacia do 

Tocantins e Bacia do Rio Paraná. Os principais rios do estado são: Aporé, Paranaíba, Araguaia, Corumbá, Maranhão, 
São Marcos, Paranã e Claro. 

Disponível em: <https://www.infoescola.com/geografia/geografia-de-goias/>. Acesso em: 20 jun. 2018 (adaptado). 
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13. Localize no caça-palavra as palavras que estão em negrito no texto. 
 

J F B X I G O I N G N M 
E A A P A R L E G O I B 
S L C A G O I Â N I A A 
C U I J C R M X E Á T C 
P E A T O C I Ã O S E H 
W X S E P E T T C W X D 
Q T H D M Q E Z I U O R 
O O I S A P S R E X E O 
M P D J G I R A N I R Y 
F C R L L U I O R M T P 
S Ã O F R A N C I S C O 
A O G I G S E L O Q A U 
P A R A N Á N H S R M I 
T L Á O P A C R I F R N 
I E F L F E F U R W E S 
D K I P A Y R C Z A O P 
T O C A N T I N S E C A 
Z D A Q T O C L I M J O 
Q Ç S A I W R N L O E C 
C E N T R O O E S T E T 

 
Solução 

J F B X I G O I N G N M 
E A A P A R L E G O I B 
S L C A G O I Â N I A A 
C U I J C R M X E Á T C 
P E A T O C I Ã O S E H 
W X S E P E T T C W X D 
Q T H D M Q E Z I U O R 
O O I S A P S R E X E O 
M P D J G I R A N I R Y 
F C R L L U I O R M T P 
S Ã O F R A N C I S C O 
A O G I G S E L O Q A U 
P A R A N Á N H S R M I 
T L Á O P A C R I F R N 
I E F L F E F U R W E S 
D K I P A Y R C Z A O P 
T O C A N T I N S E C A 
Z D A Q T O C L I M J O 
Q Ç S A I W R N L O E C 
C E N T R O O E S T E T 

 
DG8 - Interpretar imagens, gráficos e tabelas. 
Expectativa de aprendizagem 

 Identificar os rios e as bacias hidrográficas como elementos formadores da paisagem. 
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Observe a imagem e responda a atividade 14. 

 

Disponível em: <http://images.comunidades.net/pau/pauloartes/imagem_19.jpg.>. Acesso em: 20  jun. 2018.  

14. Esta imagem nos mostra: 

(A) um ambiente agrário. 

(B) a poluição causada pelo desenvolvimento industrial. 
(C) a sintonia do desenvolvimento industrial com a natureza. 
(D) a poluição causada pelas queimadas em plantações de cana de açúcar. 
Gabarito: B 
DG22 - Identificar características da industrialização brasileira. 
Expectativa de aprendizagem 

 Reconhecer as grandes transformações ocorridas no território brasileiro com a industrialização. 
Comentário 
As atividades industriais provocam diferentes impactos ao meio ambiente, a charge retrata em específico a emissão de 
gases poluentes na atmosférica. 

Disponível em: <http://inacioalcantara.blogspot.com/2013/12/prova-de-geografia-6-ano-aracas.html>. Acesso em: 15 jun. 2018 (adaptado). 

 
15. A industrialização é um dos principais agentes de transformação do meio e de construção das bases da sociedade. 
Entre os efeitos desse processo sobre o espaço geográfico, podemos assinalar: 
 
(A) a ruralização das sociedades. 
(B) a contenção da migração pendular. 
(C) o recuo na oferta de matérias-primas. 
(D) o aumento da migração campo-cidade. 
Gabarito: D  
DG22 - Identificar características da industrialização brasileira. 
Expectativa de aprendizagem 

 Reconhecer as grandes transformações ocorridas no território brasileiro com a industrialização. 
Comentário 
A industrialização quase sempre provoca um efeito de urbanização, sobretudo quando a demanda por emprego eleva-
se com o aumento da migração da população rural para as cidades, fenômeno chamado de êxodo rural. 

Disponível em: <https://exercicios.brasilescola.uol.com.br/exercicios-geografia/exercicios-sobre-industrializacao.htm#questao-1>. Acesso em: 12 
jun. 2018 (adaptado). 

 
16. Substitua os códigos pelas letras correspondentes e descubra exemplos de diferentes tipos de indústria. 
 

A C E I L M N O P Q R S T U V 

             

 
 
 
 
 

http://inacioalcantara.blogspot.com/2013/12/prova-de-geografia-6-ano-aracas.html
http://images.comunidades.net/pau/pauloartes/imagem_19.jpg
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a. Indústria de base 
Transforma o petróleo em derivados, como gasolina, óleo diesel, querosene etc. 
 



           

 
b. Indústria de bens intermediários 
Produz equipamentos, máquinas, ferramentas, motores etc. 



        

 
c. Indústria de bens de consumo duráveis 
Fábrica móveis, como mesas, cadeiras, armários, estantes etc. 
 



         

 
d. Indústria de bens de consumo não duráveis 
Produz shampoos, sabonetes, cremes, hidratantes, perfumes etc. 
 



         

 
Resposta: a. petroquímica; b. mecânica; c. moveleira; d. cosmético. 
DG8 - Interpretar imagens, gráficos e tabelas. 
Expectativa de aprendizagem 

 Reconhecer a inter-relação existente entre as atividades econômicas e entre os diferentes tipos de trabalho. 
GIARETTA, Liz Andréia; PINELA, Thatiane. De olho no futuro: geografia, 5 Ano. 1 ed. São Paulo: Quinteto Editorial, 2011, p. 104. 

 
 
17. Preencha os espaços da tabela utilizando as palavras do quadro. 
 

   
 

Tipos de indústrias 

Base Bens intermediários Bens de consumo duráveis Bens de consumo não duráveis 

Siderúrgicas   Calçados 

    

 
Solução 

Tipos de indústrias 

Base Bens intermediários Bens de consumo duráveis Bens de consumo não duráveis 

Siderúrgicas Motores Automóveis Calçados 

Metalúrgicas Máquinas Televisores Bebidas 

DG8 - Interpretar imagens, gráficos e tabelas. 
Expectativa de aprendizagem 

 Reconhecer a inter-relação existente entre as atividades econômicas e entre os diferentes tipos de trabalho. 
GIARETTA, Liz Andréia; PINELA, Thatiane. De olho no futuro: geografia, 5º Ano. 1 ed. São Paulo: Quinteto Editorial, 2011, p. 104. 

 
 
 
 
 
 
 

Motores – Automóveis – Metalúrgicas – Calçados – Siderúrgicas – Bebidas – Televisores - Máquinas 
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Observe o mapa e responda as atividades 18 a 20.  
 
 

 
 
18. Escreva o significado das cores utilizadas no mapa. 
 
a. Verde. 
O verde representa as áreas de maior concentração industrial. 
 
b. Roxo. 
O roxo representa outras áreas de concentração industrial. 
 
c. vermelho. 
O vermelho representa centros industriais importantes. 
 
DG8 - Interpretar imagens, gráficos e tabelas. 
Expectativa de aprendizagem 

 Reconhecer as grandes transformações ocorridas no território brasileiro com a industrialização. 
GIARETTA, Liz Andréia; PINELA, Thatiane. De olho no futuro: geografia, 5 Ano. 1 ed. São Paulo: Quinteto Editorial, 2011, p. 106. 

 
 
19. Em quais estados estão localizadas as áreas de maior concentração industrial do país? 
Os estados onde há maior concentração industrial são Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo. 
DG8 - Interpretar imagens, gráficos e tabelas. 
Expectativa de aprendizagem 

 Reconhecer as grandes transformações ocorridas no território brasileiro com a industrialização. 
GIARETTA, Liz Andréia; PINELA, Thatiane. De olho no futuro: geografia, 5 Ano. 1 ed. São Paulo: Quinteto Editorial, 2011, p. 107. 

 
20. Escreva o nome de três estados por onde se estendem as outras áreas de concentração industrial do país. 
Os estados onde se estendem outras áreas de concentração industrial são Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, 
Bahia, Pará e Amazonas.          
DG8 - Interpretar imagens, gráficos e tabelas. 
Expectativa de aprendizagem 

 Reconhecer as grandes transformações ocorridas no território brasileiro com a industrialização. 
GIARETTA, Liz Andréia; PINELA, Thatiane. De olho no futuro: geografia, 5 Ano. 1 ed. São Paulo: Quinteto Editorial, 2011, p. 107. 

 
 
21. Os tipos de indústrias que existem em um determinado lugar (município, estado, região ou país) também podem 
ser representados nos mapas por meio de diferentes desenhos (símbolos).  
Faça a associação entre os tipos de indústria e os possíveis símbolos que possam expressar o seu significado. 
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(A) Química. 

(B) Aeroespacial. 

(C) Moveleira. 

(D) Automobilística. 

(E) Têxtil.  

  

(       ) 

 

 
  

 

(       ) 

 

 

 
  

(       ) 

 
  

 

(       ) 

 

 

 
  

(       ) 

 

 
Resposta: E – C – B – A – D 
DG8 - Interpretar imagens, gráficos e tabelas. 
Expectativa de aprendizagem 

 Construir mapas usando símbolos cartográficos. 
GIARETTA, Liz Andréia; PINELA, Thatiane. De olho no futuro: geografia, 5 Ano. 1 ed. São Paulo: Quinteto Editorial, 2011, p. 107. 
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Conteúdos 
História de Goiás. 
Gênero. 
História do Brasil. 
Tempos Históricos. 
Cultura. 
Trocas Culturais. 
 Espaço territorial goiano. 
 Sociedade mineradora. 
 A mulher e a mineração. 
 Atividades econômicas do Estado de Goiás. 
 Primeira definição territorial brasileira. 
 Nação. 
 Bandeirantes. 
 Mão de obra indígena. 
 Mapas. 
 Ocupação territorial brasileira. 
 Quilombos. 

 
Eixo temático 
Histórias das organizações populacionais 

 
Expectativas de aprendizagem 

 Identificar a figura dos bandeirantes com destaque para a atuação na “caça”, aprisionando e escravizando os 
indígenas.  

 Identificar a assimilação de hábitos que se dá pelo contato com as diferentes culturas.  

 Reconhecer a exploração da mão de obra dos indígenas e o modo como resistiram ao domínio dos europeus.  

 Ler e interpretar mapas.   

 Elaborar e registrar hipóteses explicativas para a ocupação territorial brasileira.  

 Inferir sobre a ideia de quilombos. 

 Identificar os fatores que levaram ao fim da escravidão.  

 

 

MATERIAL DO PROFESSOR 
5º ANO ENSINO FUNDAMENTAL / 3º BIMESTRE/2018 

CIÊNCIAS HUMANAS - HISTÓRIA 
 
 



22 
 

 
ATIVIDADES 

 

Leia o texto e responda a atividade 1. 
 

“Eles foram os piratas do sertão (...) Eram grupos paramilitares rasgando a mata e caçando homens 
– para além da lei e das fronteiras; para aquém da ética. À sua passagem, restava apenas um rastro de 
cidades devassadas; velhos, mulheres e crianças passados a fio de espada, altares profanados, sangue, 
lágrimas e chamas. Incendiados pela ganância e em nome do avanço da civilização, escravizaram índios aos 
milhares”.  

História do Brasil, 2 ed. São Paulo: Empresa Folha da Manhã e Zero Hora/RBS Jornal, 1997. p. 41.  

1. O trecho se refere a iniciativa de caráter privado, originário da região de São Paulo, no século XVII, que 
se relaciona com  
 
(A) a expansão da pecuária. 
(B) o movimento bandeirante. 
(C) a ampliação da agricultura.  
(D) as entradas oficiais de caráter exploratório.  

Disponível em: <http://historianreldna.pbworks.com/f/8ano_sugestao_avaliacao1.pdf>. Acesso em: 28 maio 2018. 

Gabarito: B 
DH12 - Identificar processos de conquista e dominação entre diferentes povos. 
Expectativa de aprendizagem 

 Identificar a figura dos bandeirantes com destaque para a atuação na “caça”, aprisionando e 
escravizando os indígenas. 

Comentário 
O texto destaca o papel dos bandeirantes durante o processo de exploração das terras brasileiras e como 
utilizavam-se da violência para dominar os nativos e assim explorar as riquezas que o Brasil possuía, sendo 
elas naturais ou humanas.  
 
2. (UFS ) Leia as afirmações sobre a expansão bandeirante.  
  
I. a riqueza das terras de São Paulo. 
II. a crescente prosperidade de São Vicente. 
III. a busca de mão de obra na própria colônia. 
IV. os rios perenes e navegáveis que correm para o interior. 
 
Quais afirmações estão corretas?  
 
(A) I e II estão corretas. 
(B) II e III estão corretas. 
(C) I e IV estão corretas. 
(D) III e IV estão corretas. 

Disponível em: <http://enemdescomplicado.com.br/exercicios-de-historia-brasil-colonia-06>. Acesso em: 5 jun. 2018 (adaptado). 

Gabarito: D  
DH12 - Identificar processos de conquista e dominação entre os diferentes povos. 
Expectativa de aprendizagem 

 Identificar a figura dos bandeirantes com destaque para a atuação na “caça”, aprisionando e 
escravizando os indígenas. 

Comentário 
Nessa atividade explora-se a capacidade do estudante em identificar uma das razões que levaram a essa 
exploração, que foi a busca de mão de obra para abastecer a colônia, e uma das rotas utilizadas pelos 
bandeirantes durante o processo de exploração para o interior do país, com vista a atender as necessidades 
portuguesas em explorar as riquezas existentes no Brasil.  

http://historianreldna.pbworks.com/f/8ano_sugestao_avaliacao1.pdf
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3. O que levou os bandeirantes a deixarem a Capitania de São Vicente, atual Estado de São Paulo, e buscar 
riquezas em outras regiões do Brasil? 
Considerando que os colonos da Capitania de São Vicente não conseguiram produzir produtos que 
interessasse a Portugal, eles acabaram se embrenhando no interior da colônia em busca de riquezas, 
fossem elas índios ou metais e pedras preciosas. 

Disponível em: <http://enemdescomplicado.com.br/exercicios-de-historia-brasil-colonia-06>. Acesso em: 5 jun. 2018 (adaptada). 

DH16 - Compreender diferentes formas de ocupação do território ao longo da História. 
Expectativa de aprendizagem 

 Identificar a figura dos bandeirantes com destaque para a atuação na “caça”, aprisionando e 
escravizando os indígenas.  

 
4. O período de caça ao índio foi incentivado principalmente pela 
 
(A) expansão da cana-de-açúcar para o interior de São Paulo. 
(B) falta de mão de obra escrava, uma vez que a Espanha não fornecia mais escravos ao Brasil. 
(C) mineração, que exigia mão de obra escrava em muito maior quantidade do que a cana-de-açúcar. 
(D) falta de mão de obra escrava, uma vez que os holandeses tomaram os centros fornecedores dos 
portugueses na África e só forneciam escravos para seus territórios no Nordeste. 

Disponível em: <http://enemdescomplicado.com.br/exercicios-de-historia-brasil-colonia-06>. Acesso em: 5 jun. 2018 (adaptado). 

Gabarito: C 
DH12 -  Identificar processos de conquista e dominação entre os diferentes povos. 
Expectativa de aprendizagem 

 Identificar a figura dos bandeirantes com destaque para a atuação na “caça”, aprisionando e 
escravizando os indígenas. 

Comentário 
Durante o período da mineração, o governo português priorizava o uso de toda mão de obra para a 
extração dos minérios, pois esse era a garantia de lucros tão almejado pelos portugueses.  Dessa forma 
incentivou-se ainda mais a caça aos índios para serem escravizados e também o uso dos negros africanos.  
 
5. Explique qual era a relação que os padres jesuítas mantinham com os bandeirantes paulistas.  
Essa relação era muito tensa, uma vez que os bandeirantes atacavam missões jesuíticas para aprisionar os 
índios e utilizá-los ou vendê-los como escravos. 

Disponível em: <http://enemdescomplicado.com.br/exercicios-de-historia-brasil-colonia-06>. Acesso em: 6 jun. 2018 (adaptada). 

DH12 - Identificar processos de conquista e dominação entre os diferentes povos. 
Expectativa de aprendizagem 

 Reconhecer a exploração da mão de obra dos indígenas e o modo como resistiram ao domínio dos 
europeus.  

 
Leia os textos e responda a atividade 6. 
 
Texto 1 
… gente acostumada a entrar pelos sertões e tolerar as fomes, sedes e o rigor dos climas e dos tempos… 

D. Frei Manuel da Ressurreição, 1689. 

Texto 2 
 

… só o valor e a muita experiência da guerra dos sertões com que os paulistas se acham podem destruir e 
conquistar os bárbaros cujo sossego depende das armas dos paulistas sempre vitoriosos dos bárbaros do 
Brasil… 

D. João de Lencastre, 1697. 

 
6. Responda: 
a. Quem são as gentes acostumada a entrar pelos sertões? 
As gentes acostumadas a entrar pelos sertões são os paulistas.  
b. O que faziam os paulistas nos sertões? 
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Os paulistas destruíam e conquistavam os bárbaros.  
c. Como os textos descrevem os paulistas?  
São gente forte que toleram a fomes, sedes, rigor do clima e dos tempos. São vitoriosos que vencem os 
bárbaros do Brasil. 
d. Quem, de acordo com o texto, você acha que são os bárbaros do Brasil? 
Os bárbaros do Brasil são os índios.  
DH3 - Compreender informações em fontes históricas diversas.  
Expectativa de aprendizagem 

 Identificar a figura dos bandeirantes com destaque para a atuação na “caça”, aprisionando e 
escravizando os indígenas.  

 
Observe a imagem, leia o texto e responda a atividade 7. 
 

 
Disponível em:<https://saopaulomeupais.blogspot.com/2014/01/os-bandeirantes.html>. Acesso em: 21 jun. 2018.  

 
Texto  

 
… só o valor e a muita experiência da guerra dos sertões com que os paulistas se acham podem destruir e 
conquistar os bárbaros cujo sossego depende das armas dos paulistas sempre vitoriosos dos bárbaros do 
Brasil… 

D. João de Lencastre, 1697. 

 
Nos textos é passada a visão heroica dos bravos, os bandeirantes paulistas, que, vencendo dificuldades sem 
fim, conquistaram áreas imensas para a colônia e descobriu riquezas no interior do Brasil. 
 
Na imagem e no texto o bandeirante é representado como 
 
(A) Herói. 
(B) Nobre.  
(C) Bárbaro. 
(D) Protetor de índios. 
Gabarito: A 
DH12 -  Identificar processos de conquista e dominação entre os diferentes povos. 
Expectativa de aprendizagem 

 Identificar a figura dos bandeirantes com destaque para a atuação na “caça”, aprisionando e 
escravizando os indígenas.  
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Comentário 
A atividade destaca a visão heroica do bandeirante, o descobridor e desbravador do território brasileiro e 
que durante. Eles teriam sido os desbravadores que contribuíram para a construção de nosso país, 
expandindo nossas fronteiras. Essa imagem heroica também gerou o seu oposto, ou seja, a dos 
bandeirantes como bandidos cruéis e sanguinários, que saqueavam aldeias indígenas, matando crianças, 
violentando mulheres e escravizando os índios. Essas representações aparecem em nossos livros didáticos, 
mas devemos considerar que exageram aspectos verdadeiros da vida dos bandeirantes e ignoram outros. É 
importante que os estudantes possam desenvolver sua criticidade quanto ao papel desse personagem da 
nossa história e que mostrou os lados de um processo de conquista e dominação. 

Leia o texto e responda a atividade 8.  

Uma das maiores preocupações da Antropologia brasileira é justamente a possibilidade da 
destruição das culturas indígenas que ainda resistem, em certa medida, no país. Em certos aspectos, o 
processo de aculturação, que de várias maneiras resultou na mudança cultural e na assimilação dessas 
culturas indígenas, pode ser visto na mudança da forma como se vestem, na construção de suas casas ou 
no gradual abandono de suas línguas. 
 
8. Com base no texto acima, podemos afirmar que a aculturação é igual à destruição completa de uma 
cultura? 
 
(A) Sim, já que as mudanças que uma cultura original sofre tornam-na impura e completamente diferente 
do que naturalmente era. 
(B) Não, já que a aculturação equivale à absorção recíproca de traços culturais entre culturas diferentes 
mediante a convivência. 
(C) Sim, uma vez que a aculturação só é possível mediante a imposição absoluta e sistemática de uma 
cultura sobre outra. 
(D) Não, pois vestimenta, construção de casas e a língua de um grupo não são traços culturais. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gabarito: B 
DH9 - Reconhecer as contribuições de diferentes povos para a formação da sociedade brasileira.  
Expectativa de aprendizagem 

 Identificar a assimilação de hábitos que se dá pelo contato com as diferentes culturas.  
Comentário 
O processo de aculturação está atrelado ao convívio entre culturas diferentes, de forma que a adoção de 
costumes é gradual e raramente implica a assimilação completa de uma cultura por outra. Traços de uma 
língua, da culinária ou de crenças religiosas, por exemplo, permanecem ainda que de forma fragmentada. 

Disponível em: <https://exercicios.mundoeducacao.bol.uol.com.br/exercicios-sociologia/exercicios-sobre-aculturacao-no-mundo-
moderno.htm#resposta-2425>. Acesso em:  06 jun. 2018 (adaptada). 

 
9. (PUC-MG) No processo de colonização do Brasil (sécs. XVI - XVIII), os jesuítas tiveram papel de destaque 
na divulgação do catolicismo. Das opções abaixo, qual delas está errada? 
 
 
(A) Sua tarefa missionária era a catequização dos índios, convertendo-os à verdadeira fé e à recuperação de 
fiéis. 
(B) Construíram as missões para impedir a escravidão dos indígenas pelos colonos e manter os valores 
culturais dos índios. 

Glossário: 

Antropologia: é uma ciência que se dedica ao estudo 

aprofundado do ser humano. 

Aculturação: é o conjunto das mudanças resultantes do 

contato, de dois ou mais grupos de indivíduos, 

representante de culturas diferentes, quando postos em 

contato direto e contínuo. 
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(C) Foram expulsos de Portugal e das colônias pelo Marquês de Pombal, após 1750, devido ao seu poder 
econômico e político. 
(D) Possuíam o controle da educação e, na segunda metade do século XVI, fundaram colégios na cidade de 
Salvador e na Vila de São Vicente. 
Gabarito: B 
DH9 - Reconhecer as contribuições de diferentes povos para a formação da sociedade brasileira.  
Expectativa de aprendizagem 

 Identificar a assimilação de hábitos que se dá pelo contato com as diferentes culturas.  
Comentário 
Não era objetivo dos jesuítas manter o universo cultural indígena, mas, pelo contrário, pretendiam com o 
catolicismo transformar essa cultura, fazendo-os adotar os preceitos cristãos. Por essa razão eles criaram as 
missões cujo objetivo era catequizar os índios e ampliar os adeptos do catolicismo. Com isso houve a 
destruição dos valores culturais dos indígenas e absorção da cultura europeia, que era considerada, para os 
jesuítas, superior a dos nativos. 

Disponível em: <https://exercicios.brasilescola.uol.com.br/exercicios-historia-do-brasil/exercicios-sobre-ordem-
jesuita.htm#questao-1>. Acesso em: 07 jun. 2018 (adaptada). 

 
10. Observando o papel das sociedades indígenas no processo de formação da diversidade étnica brasileira, 
percebemos que 

(A) as populações indígenas gastam pouco tempo executando tarefas voltadas à satisfação de suas 
necessidades porque são naturalmente mais vagarosas. 
(B) além da diversidade de comunidades, de grupos e de nações indígenas, é possível identificar o “índio 
brasileiro” como portador de uma identidade étnica única. 
(C) o trabalho nas sociedades indígenas é marcado por três elementos básicos: relações de parentesco, 
rituais lendários e separação entre atividades de produção e as brincadeiras. 
(D) o contato entre índios e brancos, durante o processo de colonização da sociedade brasileira, provocou a 
morte de diversas populações indígenas, revelando que essas relações foram reguladas pela violência. 

Disponível em: <https://pt.scribd.com/document/288288506/SIMULADO-SOC-2-ANO-g-docx>. Acesso em: 07 jun. 2018. 

 

 
 
 
 
 

Gabarito: D 
DH12 - Identificar processos de conquista e dominação entre diferentes povos. 
Expectativa de a aprendizagem 

 Reconhecer a exploração da mão de obra dos indígenas e o modo como resistiram ao domínio dos 
europeus 

Comentário 
Quando os portugueses chegaram ao Brasil, eles pensaram encontrar selvagens que os atacassem, mas o 
que encontraram foram povos diferentes que se mostraram receptivos e amigáveis. Nesse contato, os 
europeus perceberam a diferença enorme que existia entre eles e os índios e que estes se expressavam por 
meio de hábitos, costumes próprios dele. Diante dessa nova realidade, para se impor aos nativos, foram 
usados diversas maneiras, desde a infiltração da cultura europeia (religião, arte, etc.) até a imposição do 
trabalho (produtos, defesa do território) e redução de suas populações (guerras). Dessa forma foi se 
estruturando a sociedade brasileira, resultado dessa relação conturbada e que levou ao extermínio vários 
grupos indígenas.  
 
11. Para a extração do pau-brasil, os portugueses precisaram da força de trabalho indígena. Em troca, 
ofereciam aos nativos bugigangas europeias. Que tipo de trabalho implicava a extração do pau-brasil? 
 
(A) apenas a derrubada das árvores. 
(B) extração da tinta da casca das árvores. 

Glossário:  

Étnica: é um grupo de pessoas que se identificam umas com as 

outras, ou são identificadas como tal por terceiros, com base em 

semelhanças culturais ou biológicas, ou ambas, reais ou criadas. 

https://exercicios.brasilescola.uol.com.br/exercicios-historia-do-brasil/exercicios-sobre-ordem-jesuita.htm#questao-1
https://exercicios.brasilescola.uol.com.br/exercicios-historia-do-brasil/exercicios-sobre-ordem-jesuita.htm#questao-1
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(C) apenas o transporte das toras até os navios.  
(D) derrubada das árvores, corte das toras e transporte. 
Gabarito: D 
DH29 - Compreender o trabalho humano como elemento de transformação da sociedade. 
Expectativa de aprendizagem 

 Reconhecer a exploração da mão de obra dos indígenas e o modo como resistiram ao domínio dos 
europeus. 
Comentário 
A aplicação da força de trabalho indígena cobria todo o processo de extração do pau-brasil, indo desde a 
derrubada das árvores, passando pelo corte do tronco em toras, até o transporte dessas toras para os 
navios encarregados de levá-las para a Europa. Apesar de, nessa época, o trabalho indígena ainda não ter 
caráter escravista, os produtos de valor irrisório oferecido pelos portugueses em troca da força de trabalho 
já configuravam certo grau de exploração das tribos.  

Disponível em: <https://exercicios.mundoeducacao.bol.uol.com.br/exercicios-historia/exercicios-sobre-pau-brasil-na-economia-
colonial.htm#resposta-2322>. Acesso em: 11 jun. 2018 (adaptada). 

 
Observe a charge e responda a atividade 12.  
 

 
 

NOVAES Carlos Eduardo, LOBO César - História do Brasil para principiantes –- Editora Ática – São Paulo – p.40  

 
12. A característica da exploração do pau-brasil retratada na charge é:  
 
(A) O pau-brasil era monopólio da Coroa Portuguesa. 
(B) As feitorias serviam para armazenar o pau-brasil. 
(C) O comércio do pau-brasil era feito através do escambo.  
(D) O governo português cobrava 1/5 do valor do pau-brasil extraído.  
Gabarito: C 
DH28 - Identificar processos econômicos em diferentes sociedades. 
Expectativa de aprendizagem 

 Reconhecer a exploração da mão de obra dos indígenas e o modo como resistiram ao domínio dos 
europeus. 
Comentário 
A mão de obra utilizada na extração do pau-brasil foi a indígena por meio do sistema de escambo, ou seja, 
a troca do pau-brasil, cortado e transportado pelos indígenas que em troca recebiam por objetos uteis e 
fúteis vindo de Portugal. 

 Disponível em: <http://mestresdahistoria.blogspot.com/2011/04/confira-as-avaliacao-de-historia-do.html>. Acesso em 11 jun. 

2018 (adaptada). 
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Observe a imagem e responda a atividade 13. 
 

 
 
 
13. A imagem apresenta as atividades econômicas desenvolvidas no Brasil no século XVI.  
Nesse contexto a atividade mais explorada é 
 
(A) o pau-brasil. 
(B) a pecuária. 
(C) o açúcar. 
(D) o ouro. 
Gabarito: A 
DH3 - Compreender informações em fontes históricas diversas. 
Expectativa de aprendizagem 

 Ler e interpretar mapas.  
Comentário 
No início da colonização portuguesa no Brasil a atividade econômica primeiramente realizada foi a 
exploração do pau-brasil.  

Disponível em: <http://www.geocities.ws/prof_adhemar/mapashcolonia.html>. Acesso em: 11 jun. 2018. 

 
14. A ocupação do território colonial português ocorreu a partir de algumas localidades do litoral rumo ao 
interior do continente. Entre os caminhos percorridos pelos colonizadores destacam-se:  

http://www.geocities.ws/prof_adhemar/mapashcolonia.html
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Foram vários os caminhos, sendo um deles percorrido a partir do litoral nordestino, seguindo o curso do rio 
São Francisco, outro a partir do litoral paulista, alcançado a região de Minas Gerais e do atual Centro-Oeste 
brasileiro e por fim,  a partir do litoral paulista, alcançando a atual Região Sul do Brasil. 

Disponível em: <https://exercicios.brasilescola.uol.com.br/exercicios-historia-do-brasil/exercicios-sobre-povoamento-
brasileiro.htm#questao-1 >. Acesso em 11 jun. 2018 (adaptado). 

DH16 - Compreender diferentes formas de ocupação do território ao longo da História. 
Expectativa de aprendizagem 

 Elaborar e registrar hipóteses explicativas para a ocupação territorial brasileira.  
 
15. (Unicamp-SP) O escravo no Brasil é geralmente representado como obediente, dominado pela força e 
dócil ao senhor. Porém, muitos historiadores mostram a importância da resistência dos escravos aos 
senhores e o medo que os senhores sentiram diante dos quilombos, rebeliões, revoltas, atentados e fugas 
de escravos. 
 
a) Descreva o que eram os quilombos. 
Os quilombos eram aldeamentos de negros fugitivos. 
 
b) Por que a metrópole portuguesa e os senhores combateram os quilombos, as revoltas, os atentados e as 
fugas de escravos no período colonial brasileiro? 
Porque a simples existência de quilombos representava uma forma de subversão da ordem econômica 
brasileira, impedindo eventualmente que a colônia cumprisse sua função perante a metrópole. 

Disponível em: <http://www.sohistoria.com.br/exercicios/index.php?indice=3-1>. Acesso em: 11 jun.  2018 (adaptado). 

DH14 - Reconhecer as diferentes formas e relações de poder ao longo da História. 
Expectativa de aprendizagem  

 Inferir sobre a ideia de quilombos.  
 
16. O Quilombo dos Palmares foi o mais famoso local de resistência criado pelos africanos escravizados no 
Brasil. Ele estava localizado na 
 
(A) Serra do Mar. 
(B) Serra da Barriga. 
(C) Serra dos Pirineus. 
(D) Serra da Mantiqueira. 

Disponível em: <https://exercicios.brasilescola.uol.com.br/exercicios-historia-do-brasil/exercicios-sobre-quilombo-dos-
palmares.htm#questao-1>. Acesso em: 11  jun.  2018 (adaptada). 

Gabarito: B 
DH33 - Identificar diversos tipos de movimentos sociais. 
Expectativa de aprendizagem 

 Inferir sobre a ideia de quilombos.  
Comentário 
Os quilombos eram redutos de negros que fugiam dos seus senhores que os tratava de forma brutal e 
explorava a sua força de trabalho até a exaustão. Entre os que mais se destacaram, está o Quilombo dos 
Palmares que se localizava na Serra da Barriga, região do atual estado de Alagoas. 
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Observe a imagem e leia o texto, e responda a questão 17. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Disponível em: <https://www.infoescola.com/historia/escravidao-no-brasil/exercicios/>. Acesso em: 11 jun. 2018. 
 

17. Ao ler as informações do cartaz, identifique quais são as características apresentadas, para o escravo 
fugido, o negro Fortunato.  
 
a) Qual era o seu nome? 
Fortunato Lopes da Silva 
b) Como era fisicamente? 
Tem 20 e tantos anos, falta de dentes na frente, pouca ou nenhuma barba, baixo reforçado, picado de 
bexigas, é muito pachola, mal encarado, fala apressado e com a boca cheia olhando para o chão e às vezes, 
costuma andar calçado. 
c) Quais as suas habilidades? 
Sabe cozinhar, trabalhar de encadernador e entende de plantação de roça, donde é natural. 
d) Nome do seu senhor? 
Eduardo Laemmert 
DH3 - Compreender informações em fontes históricas diversas. 
Expectativa de aprendizagem 

 Inferir sobre a ideia de quilombos.  
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Observe as informações do mapa e responda a questão 18. 
 

 
Disponível em: <http://www.historia.uff.br/impressoesrebeldes/?revoltas_categoria=1685-quilombo-dos-palmares-pernambuco>. 

Acesso em: 12 jun. 2018. 

18. O mapa nos mostra a localização dos quilombos que se organizaram no Brasil desde o início da 
escravidão. Baseando-se nas informações apresentadas, quais foram os Estados que tinham um maior 
número de habitantes? 
 
(A) Goiás e São Paulo. 
(B) Bahia e Minas Gerais.  
(C) Amazonas e Mato Grosso. 
(D) Maranhão e Pará. 
Gabarito: B 
DH12 - Identificar processos de conquista e dominação entre diferentes povos. 
Expectativa de aprendizagem 

 Inferir sobre a ideia de quilombos.  
Comentário 
O mapa nos mostra várias informações sobre os quilombos que surgiram no Brasil a partir do século XVI e 
que representou a possibilidade de liberdade para os negros que eram utilizados em todos os setores da 
sociedade, sendo os “pés e as mãos” dos senhores. Os quilombos representavam a proteção necessária para 
a sobrevivência de muitos negros que se espalharam por todo país, sendo que existiam um número maior 
de pessoas nos Estados da Bahia e Minas Gerais.  
 
19.  A Lei Bill Aberdeen, aprovada pelo parlamento da Inglaterra em 1845, estabelecia 

(A) o direito de apresamento dos navios negreiros. 
(B) a extinção da escravidão no Império Britânico. 
(C) a abolição da discriminação racial. 
(D) a intervenção nos países escravocratas. 
Disponível em: <http://historiaintegrada.blogspot.com/2011/10/banco-de-questoes-escravidao-no-brasil.html>. Acesso em: 12 jun. 

2018 (adaptada). 

Gabarito: A 
DH4 - Compreender a História como produto histórico, social e cultural. 
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Expectativa de aprendizagem 

 Identificar os fatores que levaram ao fim da escravidão.  
Comentário 
A Lei Bill Aberdeen foi aprovada pelo Parlamento inglês em 1845 que tinha como principal objetivo impedir 
o tráfico negreiro. Desse modo, a marinha britânica perseguia, interceptava e aprisionava os navios 
negreiros que transportavam os escravos pelo Atlântico Sul. Assim que o barco fosse capturado, os escravos 
eram devolvidos para a África e desembarcados em regiões como Serra Leoa ou Libéria. 

20. Faça a correspondência dessas leis com os seus objetivos. 

I - Lei Eusébio de Queirós         (    ) Deu liberdade aos filhos de escravas, a partir de sua promulgação. 
II - Lei do Ventre Livre           (    ) Terminou com o tráfico externo de escravos. 
III - Lei do Sexagenário                         (    ) Aboliu a escravidão no Brasil.    
IV - Lei Áurea           (    ) Deu liberdade aos escravos que tivessem mais de 65  anos. 
 
(A) III – IV – I - II. 
(B) III – II – I - IV. 
(C) II – I –IV - III. 
(D) II – III – I – IV. 
Gabarito: C 
DH14 - Reconhecer as diferentes formas e relações de poder ao longo da História. 
Expectativa de aprendizagem 

 Identificar os fatores que levaram ao fim da escravidão.  
Comentário 
Todo processo de luta pela liberdade dos negros sofreu interferência externa, por meio dos ideais de 
liberdade pregados pelos europeus. Esses ideais chegaram no Brasil por meio dos filhos dos fazendeiros 
quando regressaram de seus estudos da Europa e passaram a pressionar o governo para que acabassem 
com a escravidão no Brasil. Dessa forma, surgiram primeiro a Lei Eusébio de Queirós de 1850, 
posteriormente, a Lei do ventre Livre de 1871, Lei sexagenária de 1885 e finalmente a Lei Áurea de 1888. 
 
Leia o texto e responda a atividade 21. 

O movimento do abolicionismo se fortaleceu nas últimas décadas do século XIX, até então, o que havia eram 

tentativas emancipacionistas que queriam a extinção gradual do trabalho escravo, enquanto os abolicionistas 

desejavam a abolição total e imediata da escravidão. 

21. Dentre os abolicionistas, pessoas que lutaram para libertar os escravos, podemos citar 

(A) Castro Alves, Joaquim Silvério, e Antônio Raposo Tavares. 
(B) Castro Alves, José do Patrocínio e Joaquim Nabuco. 
(C) Castro Alves, Luis Inácio e Fernando Collor. 
(D) Joaquim Silvério e Princesa Isabel.  

Disponível em: < http://armarioludico.blogspot.com/2011/09/prova-de-historia.html>. Acesso em: 21 jun. 2018 (adaptada). 

Gabarito: B 
DH33 - Identificar diversos tipos de movimentos sociais. 
Expectativa de aprendizagem 

 Identificar os fatores que levaram ao fim da escravidão.  
Comentário 
O Abolicionismo é o movimento que surgiu no final do século XVIII, na Europa, com o objetivo de por fim à escravidão. 
No Brasil, o ideal foi revitalizado com força na segunda metade do século XIX e colaborou com o fim da escravidão no 
país. Entre os principais líderes desse movimento estão Castro Alves, José do Patrocínio e Joaquim Nabuco. 


