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TAREFINHA DE HISTÓRIA 

 
 

1. Defina o que são monumentos. 

 

R.____________________________________________________________________ 

 

 

 

2. Quando o monumento é representado somente pela cabeça, pescoço e a parte superior 

do corpo, é chamado de: 

 

(     ) estátua 

(     ) imagem 

(     ) busto 

(     ) boneco 

 

3. Os monumentos são construídos por materiais que duram por muito tempo. Cite 

alguns desses materiais. 

 

R.____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

4. Leia e responda:                           

O monumento foi construído no Brasil, exceto a cabeça e as mãos, que foram 

moldadas em Paris, na França. O corpo de Cristo foi feito de pedra-sabão, que foi 

cortada em milhares de triângulos. Eles foram colados à mão sobre um tecido e, 

depois, aplicados na estátua por pastilheiros. 

A única parte projetada para o interior da construção é o coração do Cristo Redentor, 

que mede 1,30 metro. O interior é composto por 12 platôs, ligados por escadarias, 

formando andares que se abrem nos braços e na cabeça. O monumento está preparado 

para resistir a ventos de até 250 km/h. 

 

 



O Cristo Redentor foi inaugurado no dia 12 de outubro de 1931 e contou com a presença 

de peregrinos do mundo todo. 

 

Fique ligado! 
Para chegar até o monumento, é necessário paciência e  

disposição, pois o passeio pode demorar algumas horas,  

em especial se for no fim de semana ou nos feriados.  

Pode-se ir de trem, de van ou a pé.  

O Cristo Redentor atrai milhares de visitantes todos os dias. 

TANCREDI, Silvia. "História do Cristo Redentor"; Brasil Escola. Disponível em: https://brasilescola.uol.com.br/curiosidades/historia-cristo-

redentor.htm. Acesso em 24 de julho de 2020. 

 
a) Você já conheceu ou tem vontade de conhecer o monumento do Cristo Redentor? 

     

     R._________________________________________________________________ 

 

 

b) Que material o escultor utilizou para fazer o monumento do Cristo Redentor? 

 

      R._______________________________________________________________ 

 

c) Em que cidade fica o Cristo Redentor? 

 

      R.________________________________________________________________ 

 

Fique esperto! 

 

Já lavaram as mãos? Esta é a principal forma de se prevenir contra o novo 

coronavírus. E como a transmissão acontece  

também por contato físico, quando as gotículas  

alcançam mucosas do olho, nariz e boca, o melhor  

é evitar beijos e abraços. Não é desprezo,  

é apenas proteção. #corona 

 

 Por que a turma da Mônica está contente 

com a atitude de Cascão? 

 

R._________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________ 

https://www.instagram.com/explore/tags/corona/

