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1º Nat. e Sociedade 

 

1 3 

1. Em qual local da cidade a família parece estar se divertindo? 

 

(A) No shopping, dentro de lojas. 
(B) No parque ecológico, na ciclovia. 
(C) Na escola, dentro de salas de aula. 

 
2. Analise as cenas a seguir.  

      
Fonte: http://revistacrescer.globo.com/Revista/Crescer/0,,EMI251319-10528,00.html 

a) O que as pessoas estão fazendo? 
_________________________________________________________________________ 
 

b) Onde você mora existe algum local parecido com esses da imagem? 
_________________________________________________________________________ 

 
3. Sobre os diferentes espaços em que vivemos, assinale X na afirmativa correta. 

( A ) Ao longo dos anos, os ambientes públicos não passam por transformações, ou seja, 
continuam do mesmo jeito. 

( B ) As pessoas devem conservar os lugares de lazer para continuar aproveitando os 
benefícios trazidos por eles. 

( C ) Nas cidades grandes, é impossível encontrar praças e parques para brincar com 
familiares e amigos. 

 
 

Algumas crianças gostam de brincar na rua. 
 
4. Marque com um x as características de uma rua adequada para se viver. 

(  ) Cheia de buracos. 
(  ) Pouca iluminação. 
(  ) Com calçadas. 
(  ) Que possua lixeiras. 
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5. Observe a imagem a seguir, que representa a rua em que Amanda mora. 
 

 
 

• Agora, responda de acordo com a imagem: 

a) Qual o nome da rua em que Amanda mora? 
_______________________________________________________________________ 

  
b) A rua tem buracos?  

(     ) Sim            (     ) Não 
  
 
c) Há muito movimento de veículos na rua? 

(     ) Sim          (      ) Não 
  
 
6. Escreva um cuidado que devemos ter com a nossa rua. 

____________________________________________________________________________ 
 
 
7. Leia o texto a seguir. Ele fala sobre um espaço de convivência que temos. 

 
MINHA CASA 

Minha casa é tão pequena 
Que quase cabe num verso 

Entretanto, nela cabe 
Todo o amor do universo. 

Renato Ramos (adaptado) 

• O texto fala sobre: 
( A ) a escola. 
( B ) o hospital. 
( C ) a moradia. 

  

A rua é um espaço público que pertence a todos. 

Se essa rua, se essa rua 

fosse minha, eu mandava, 

eu mandava ladrilhar. 
Rua Angélica 
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8. Sobre os lugares de vivência, responda: 

 
a) Por que é importante ter uma moradia? 

_________________________________________________________________________ 
 

b) Escreva dois lugares de vivência que você frequenta. 
_______________________________________________________________________ 

  
 
 

9. Escreva dois exemplos de como você pode cuidar da tua moradia. 

____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

  
  
10. Sobre a sua escola, responda: 

a) Como é sua escola? 
Pinte os quadrinhos com as características da escola em que você estuda. 
 

 Pequena. 

 Com quadras de esportes. 

 Poucas salas de aula. 

 Grande 

 Muitos alunos. 

 
b) A sua escola é igual à escola em que seus pais estudaram ou há algo diferente? 

__________________________________________________________________________ 
 
 

c) Com qual meio de transporte você chega até a sua escola? 
__________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 


