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Data: ___/___/2020
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Atividade de Avaliativa de História e Geografia

3º período

1) Leia o texto abaixo e responda às questões a seguir.
Brincadeiras
Anita tem bonecas de fitas,
Berenice é pura meiguice,
Cida e Caçarola brincam de bola,
Sandra e Rebeca jogam peteca.
Soninha brinca de casinha,
Rui e Renato de cão e gato,
Josélia jogo-da-velha,
Melissinha de amarelinha.
E eu apostando corrida
Com a Janete.
[...]
Disponível em <http://rosemeiresantanaprof.blogspot.com.br/2015/04/blog-post_19.html>

a) No texto aparecem nomes de pessoa (próprio). Marque com um X em todos os nomes
próprios que aparecem no texto.
b) Escreva quatro brincadeiras que aparecem no texto.
Resposta pessoal
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
c) Observe a imagem ao lado do texto. Nessa imagem há uma brincadeira que foi citada no
texto. Que brincadeira é essa?
Corrida
______________________________________________________________________
2) Marque V para as frases verdadeiras e F para as frases falsas.
a) As crianças têm direito de brincar. ( v )
b) As crianças podem desrespeitar as pessoas. ( f )
c) As crianças têm deveres. ( v )

Nome:________________________________________________________________
d) As crianças têm direito ao descanso e ao lazer. ( v )
e) As crianças não devem frequentar a escola ( f )
f) No Brasil não tem muitas frutas. ( f )

3) Correlacione os alimentos com seu local de origem.
(1) Portugal

( 3 ) Frutas variadas.

(2) Itália

( 4 ) Sashimi.

(3) Brasil

( 1 ) Bacalhau

(4) Japão

( 2 ) Pizza.

4) Pinte as opções corretas.
a) Os indígenas

compram

produzem

b) As bonecas indígenas são feitas com

seus próprios brinquedos.

pano

espiga de milho

.

5) Complete a frase com as palavras do quadro.
brincar

madeira

bola

crianças

Há cerca de 4 000 anos, as crianças que viviam no Egito brincavam de cabo
de guerra, de pião e de bola . Elas também costumavam brincar
com bonecas de madeira.

De olho no futuro: história e geografia. São Paulo: Quinteto Editorial, 2005.

