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Querido(a) aluno(a)! Esta atividade é para ser realizada, no período em que ficarão em casa, em virtude à 
suspensão das aulas como medida de prevenção ao coronavírus. Quando retornar ao colégio, devem trazê-las 
para a professora, com as atividades resolvidas. 

 

Leitura das páginas da apostila grossa 15 a 23 e fazer a atividade abaixo 
 
1) Sobre os conteúdos: as cidades no passado, o surgimento das cidades e os diferentes espaços 
das cidades dos campos marque v para verdadeiro e f para falso. 

 

( ) Antigamente, para se abrigarem do frio, alguns grupos de pessoas viviam em cavernas. Com o 
passar do tempo, esses grupos construíram cabanas com galhos e peles de animais. 

 
( ) Conforme os povoamentos humanos foram crescendo, foi preciso construir moradias mais 
resistentes, que eram feitas de ferro . 

 

( ) Havia cidades que precisavam de muros bem resistentes para ser protegidas de animais 
selvagens e de povos que quisessem conquistá-las. Essas construções de proteção são chamadas 
de  torres. 

 
( ) A escolha do lugar para fundar uma cidade dependia da disponibilidade de alguns recursos. 
Por exemplo, era preciso existir água para consumo e terras para criar animais e plantar 

 

( ) No Egito, as cidades foram fundadas perto do Rio Nilo para conseguir sobreviver no mato. 
 
( ) Há muito tempo, alguns territórios atraíam moradores por causa dos rios e das terras 
favoráveis à prática da agricultura. 

 
( ) Nas cidades,, as residências estão próximas das paisagens naturais, das plantações e da 
criação de animais 

 
( ) Para caracterizar o que pertence à cidade, utilizamos a  palavra  urbano,  e  a  palavra 
rural é empregada para o que pertence ao campo. 

 
( ) Espaços públicos, são lugares destinados ao uso de todos. São exemplos de espaços 
públicos as estações ferroviárias e rodoviárias, aeroportos, parques, praças, teatros e cinemas. 

 
( ) Espaços privados ou particulares, são propriedades de alguém ou de alguma entidade e para 
os quais é preciso ter permissão para entrar. 

 
( ) No campo as casas estão próximas umas das outras, há ruas asfaltadas, muitos carros, 
edifícios e praças. 

 
( ) As cidades estão sempre se modificando, em grande parte por causa das atividades 
realizadas pelas pessoas que vivem ou viveram nelas. 
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