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TAREFA DE HISTÓRIA - CASA 
 

1ª - Leia o texto. 

Quanto maior o crescimento econômico de um país – o que equivale a dizer que há maior presença de 

indústrias, atividades agrárias e comerciais – maior a demanda e a pressão sobre os meios de transporte. Se 

esses meios não tiverem uma estrutura adequada para suportar a carga, fatalmente o desenvolvimento do 

país encontrará maiores desafios e dificilmente se concretizará. Por esse motivo, considera-se que os 

transportes, ao lado da comunicação, são um elemento estratégico para qualquer país ou governo. 

  

                                                                             http://www.brasilescola.com/geografia/transportes.htm 

 

 Há diferentes meios de transporte. Dependendo da necessidade das pessoas, um transporte será mais 

vantajoso do que outro.  

Preencha, corretamente, as lacunas abaixo.  

 

a) Em 1500, o meio de transporte utilizado por Pedro Álvares Cabral foi ____________________________. 

Hoje temos duas vias para percorrer essa distância em menos tempo e com mais segurança. O meio de 

transporte que podemos usar para fazer essa viagem no menor tempo possível é o ____________________. 

  

b) Se precisarmos fazer mudança de residência, o meio de transporte terrestre adequado para essa 

necessidade é o _________________________________. 

  

c) Para ir ao local de trabalho, diariamente, no Distrito Federal, o meio de transporte usado pode ser 

_______________________________. 

 

2ª - Numere as informações abaixo de acordo com o meio de comunicação a que elas se referem.  

 

(1)  RÁDIO    ( 2 )  TELEVISÃO   ( 3 )  CINEMA      (4 )  JORNAL 

 

(          )Permite o contato com diversos textos: notícias, anúncios, artigos, charges, quadrinhos, fotos... 

Publica fatos interessantes sobre cidades e países do mundo inteiro. 

 

(        )  É um dos primeiros meios de comunicação de massa. É sonoro. Leva informação e entretenimento 

às pessoas.  

 

(          )Presente no Brasil há mais de sessenta anos, é o mais popular meio de comunicação. 

 

(         )  Criado há pouco mais de cem anos, atualmente perdeu muito espaço para a televisão e o DVD. 

 

3ª – N lista abaixo, você encontrará as datas das descobertas de importantes meios de comunicação 

estudados no capítulo 3. Coloque em ordem cronológica usando as letras. 

http://www.brasilescola.com/geografia/transportes.htm


 

 

 

a-  Primeiro celular no Brasil(RJ,1990) 

b – Telégrafo(1836). 

c – Televisão no Brasil(transmissão em cores, RS, 1923). 

d- A impressão de livros na China (há quase 1000anos). 

e- Internet. 

f- A Gazeta do Rio de Janeiro (primeiro jornal impresso no Brasil,1808). 

g) Rádio Sociedade(primeira rádio brasileira,RJ,1923). 

 
4ª -Durante esse isolamento, faça um diário registrando o que quiser do seu dia e para isso separe um espaço 

no seu caderno de Língua Portuguesa para que tudo fique anotado ali. Não se esqueçam de colocar a data, 

saudação e despedida. Além de melhorar sua escrita e aprender mais sobre o gênero “Diário”, vai ser 

divertido reler este diário depois e contar pros seus amiguinhos tudo que aconteceu. Vai aqui um exemplo 

para relembrá-los a estrutura do diário: 
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