
 
 

 

 

1 3 História 2º 

(     )  Comunidades Familiares 
Formadas por membros de uma família. 

TODAS AS POPULAÇÕES DE UMA ÁREA DA SAVANA FORMAM UMA COMUNIDADE 
 

As comunidades podem ser definidas como 
conjuntos de populações, ou seja, uma comunidade é 
formada por organismos que vivem em uma área 
determinada em um dado período de tempo. Assim, a 
comunidade difere-se da população por ser 
constituída por conjuntos de organismos de mais de 
uma espécie. 

 
https://escolakids.uol.com.br/ciencias/populacao-comunidade.html (fragmento)  

 

1. Escreva com suas palavras o que é comunidade. 
 ______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 
2. Escreva o nome de duas comunidades, quem faz parte destas comunidades e 

desenhe-as. 
  

 
      __________________________             _________________________ 
 

 
3. A escola é um bom exemplo de comunidade. Ela é formada por pessoas diferentes. 

Escreva exemplo de outra comunidade de que você participa. 
 ______________________________________________________________________ 

 
4. Marque as atitudes que devemos ter para uma boa convivência em comunidade. 

 
(    ) Brigar com os colegas      (     ) Ser Gentil  (    ) Ouvir as pessoas com atenção 

 
5. Correlacione os diferentes tipos de comunidade. 

( A )                                                                    
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(     ) Comunidades de Amizade 
Formadas por pessoas que se aproximam 
por terem gostos comuns ou simplesmente 
por se gostarem. 

(     ) Comunidades Territoriais 
Formadas a partir da aproximação de 
pessoas vizinhas que vivem em um mesmo 
local. 

 
( B ) 
 
 
 
 
 
 
 
( C )                                                                    

 
 
 
 
 
 
 

 Que regra ou comportamento você considera importante para manter uma boa 
convivência na sua vizinhança? 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 
6. A família é um outro tipo de comunidade. Observe a imagem de quatro modelos de 

famílias. 
 

 
 

a) Qual é a diferença entre estas quatro famílias? 
 ______________________________________________________________________ 

 
b) Alguma dessas famílias se parece com a sua? Qual delas? 
 ______________________________________________________________________ 

 
7. Numa comunidade é necessário regras de convivência. Escreva duas destas regras, 

que você considere muito importantes. Justifique sua indicação para as regras que 
escreveu. 

 ______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 
 ______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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8. Complete os espaços a seguir com as diferentes comunidades existentes no Brasil. 

 
a) As comunidades _________________________ vivem às margens de rios. 

  
b) As comunidades _________________________ são formadas por pessoas que têm 

algum grau de parentesco com africanos, que foram escravizados no passado. 

 
c) Essa comunidade é formada por estrangeiros que vivem no Brasil e mantêm os 

costumes do seu país de origem. Chamamos de comunidade ____________________ 

_________________________________________________. 

 
• Desenhe a comunidade indígena e escreva uma de suas características. 
 

 

 

9. Uma comunidade que se destaca atualmente é a internet.  
 

Por que a internet compõe um tipo de comunidade? 
 
(   ) Porque aproxima as pessoas que estão distantes. 
(   ) Porque dificulta a comunicação entre as pessoas.  
 
• Por que o uso da internet é considerado uma coisa boa na 

vida das pessoas? 
 
 
 
 

10.Existem várias formas de registros das comunidades ao longo da história.  
 Na sua casa, você deve ter algum tipo de lembrança da época em que seus pais ou 

seus avós eram crianças e de quando você era bebê. Que registros são esses?  
 ______________________________________________________________________ 

 

 Por que os vestígios são importantes para contar a história de uma comunidade? 
 
 ________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

 


