
Escola Saber Viver 

Data:_______/_______/______      série:________. 

Aluno (a): ______________________________________________ 

                                       Revendo os conteúdos estudados de história. 

 Meus amores, na unidade I refletimos sobre a organização das comunidades e a 

importância delas em nossa vida. Os seres humanos e outros seres vivos vivem em grupos e 

mantêm diferentes tipos de relação; necessitamos um dos outros para muitas coisas, entre 

elas partilhar experiências e aprender. 

1-Em uma comunidade as pessoas dependem umas das outras. Cite algumas formas de 

colaborar coma sua comunidade. 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 2-Dê exemplos de algumas comunidades das quais participamos no decorrer da vida. 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

3-Assinale o item que indica fontes históricas. 

a) Certidões de nascimento, casamento e óbito, Carteira de Identidade, documentos de 

imigração, cartas. 

b)Notícias em jornais e revistas. 

c) Fotografias, desenhos, pinturas. 

d)Todas as alternativas. 

4- Observe as imagens a seguir e faça o que se pede. 

                  

Assinale a comunidade que não está representada na imagem e da qual você não tem idade para 
participar. 

a) Familiar                            c)  de trabalho 

b) Religiosa                           d) escolar 



5- Pinte de amarelo a alternativa incorreta sobre as profissões representadas nas imagens. 

 

a) Professores são os responsáveis por alfabetizar os alunos e ensinar conhecimentos 
científicos. 

b) Coletores de lixo não têm importância social, pois todas as pessoas sabem que devem jogar 
o lixo na lixeira. 

c) Agricultores são profissionais que plantam os alimentos que consumimos. Esse trabalho é 
fundamental para que tenhamos alimentos independentemente de vivermos no campo ou na 
cidade. 

d) Médicos são profissionais da saúde de grande importância, pois tratam das pessoas quando 
estão doentes e atuam na prevenção de doenças. 

 
6- Com suas palavras, escreva por que é importante convivermos com outras pessoas. 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

7- Observe as imagens e faça o que se pede: 

                 

a) Assinale V para verdadeiro e F para falso 

( ) As imagens retratam a passagem do tempo em uma mesma localidade. 

( ) As imagens mostram duas localidades. 

b) Circule de azul a cidade no passado e de vermelho a cidade no presente.  


