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1- Leia o texto abaixo e responda.

História de Trancoso
Após a chegada dos portugueses, os pequenos povoados e vilas se formaram inicialmente no
litoral. Esses pequenos povoados se desenvolveram quase de maneira muito rápida, sem nenhum
planejamento.
A esquadra de Pedro Álvares Cabral desembarcou no Rio dos Frades, em Trancoso, no dia 22 de
abril de 1500 tomando posse do Brasil em nome de Portugal.
O atual povoado de Trancoso veio da origem de uma aldeia jesuíta chamada de São Joao Batista
dos Índios fundada em 1586. Esse povoado ficou desconhecido até o ano de 1970, quando foi
descoberto por hippies.
À época, a cidade era um conjunto de casas dispostas ao redor de um grande gramado com uma
igreja ao fundo. Hoje, esse espaço é a praça São João no centro histórico da cidade.
A partir da década de 1990 com a chegada do turismo no estado e a construção de estradas e
aeroportos, o potencial turístico aumentou dando fama e atraindo mais turistas para a cidade,
deixando a principal atividade econômica o turismo.
Disponível em: https://drc.recantodasletras.com.br. Texto adaptado.
Sobre nossos estudos de vilas, povoados e cidades e, de acordo com o texto, responda:
a) De qual formação de vilas e povoados o texto acima fala?
_________________________________________________________________________________
b) Qual é a principal atividade econômica de Trancoso?
_________________________________________________________________________________
c) Antes de se chamar Trancoso, qual era o nome da cidade? Em que ano ela foi fundada?
_________________________________________________________________________________
d) Quando e como Trancoso ficou conhecida nacionalmente?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
2- Estudamos que, com o passar do tempo as ___________________ são modificadas.
De acordo com a frase acima, qual palavra se encaixa corretamente sem perder o sentido correto do
conteúdo?
Praias – Praças – Paisagens - Pistas
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3- Quem tomou posse do Brasil?
) Bahia
) Petrópolis
) Portugal
) Espanha
4- Você conhece Trancoso? Já ouviu falar? É um lugar lindo com belas praias e de muita
referência turística. Que tal representar um pouco essa cidade? Pesquise fotos de Trancoso e
desenhe abaixo um local que é a cara da cidade.

