
Goiânia, _____ de março de 2020. 

Professora: _______________________  Série: _________ 

Aluno (a): ________________________________________ 

 

É um gesto de amor. 

Estudar em casa também pode ser divertido. Aproveite. 

Imprima a atividade, responda as questões ou copie e responda em uma folha 

de papel almaço. 

Acesse o link: https://www.youtube.com/watch?v=Q6jJ5pDgtFc, e veja algumas 

curiosidades sobre alguns monumentos do mundo.  

ATIVIDADE DE HISTÓRIA 

  Quando andamos pelas ruas dos municípios, é comum encontrarmos alguns 

monumentos. Assim como as construções, as imagens, os documentos e os 

relatos dos moradores, os monumentos guardam lembranças e informações 

daquele lugar e da sociedade que ali vive. 

Os monumentos são construídos para homenagear pessoas importantes 

daquela região ou fatos extraordinários ocorridos ao longo da história. Eles podem 

ser de diversos tipos: 

 Bustos – representam à cabeça, o pescoço e a parte superior do corpo de 

uma figura humana. 

 Estátuas – podem ser de vários tipos, mas sempre representam à pessoa 

homenageada de corpo inteiro, em diferentes situações (sentada, de pé, a 

cavalo, etc.) 

 Obeliscos – são feitos de pedra, e a sua base é mais larga que a ponta. São 

construídos para lembrar algum episódio considerado importante. 

Os monumentos podem ser feitos de pedra, de concreto, ferro fundido, bronze, 

ou seja, de materiais que resistam ao tempo, para que durem e sejam vistos por 

um grande número de pessoas de diversas épocas e de diversas regiões. 

 1-De acordo com o texto marque V para as frases verdadeiras e F para as frases 

falsas:  

https://www.youtube.com/watch?v=Q6jJ5pDgtFc


a)(      ) Quando andamos pelas ruas dos municípios, é comum encontrarmos 

alguns monumentos. 

b)(      ) As construções, as imagens, os documentos e os relatos dos moradores, 

os monumentos não guardam lembranças e informações daquele lugar e da 

sociedade que ali vive. 

c)(      ) Os monumentos podem ser feitos de pedra, de concreto, ferro fundido, 

bronze. 

d)(       ) Os monumentos são construídos para homenagear pessoas importantes 

daquela região ou fatos extraordinários ocorridos ao longo da história. 

2-Observe as imagens e escreva o tipo de monumento que ela é.  

 

 

                       _______________________  
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3. Classifique os espaços abaixo em público ou privado. 

a)Restaurante:  _______________________                

b)Praia: _____________________________                    

c)Shopping: __________________________ 

 4. Complete o texto abaixo com as palavras do quadro: 

Famílias – São João – tradições – festas – Reis - rurais 

 

Nas zonas ________________, as _____________________ e a comunidade 

procuram manter vivas as ___________________ sociais, culturais e religiosas. 

Elas fazem isso por meio de _____________ que existem há muitos anos, como a 

Folia de ______________ e a Festa de __________________. 

 5.Encontre no caça-palavras o que podemos encontrar na zona rural. 

 


