
ESCOLA FRANCISCANA ESPAÇO VERDE – Belford Roxo, 20/05/2020 

PROFESSORA:____________________      TURMA: 5º ANO             

ALUNO (A): __________________________________________________ 

 

1ª ETAPA 
ATIVIDADES DE HISTÓRIA 

 

 MATEMÁTICA: AULA ON LINE, REVISÃO DE MULTIPLICAÇÃO E MÚLTIPLOS 

 

As capitanias não deram certo, como nós já havíamos estudado, então o 

rei de Portugal decidiu criar uma nova forma de governo, e em 1548 criou o 

Governo-geral. Pensando assim, realize as atividades propostas 

adequadamente. 

 
1) Complete as frases com os nomes que estão no quadro. 

 

 

a) ______________________________ construiu a primeira capital do Brasil chamada Salvador. 

b) ______________________________ ajudou seu tio a expulsar os franceses que ocupavam o 

Rio de Janeiro. 

c) No governo de _____________________________, os franceses invadiram a Baía de 

Guanabara e fundaram uma colônia, tendo os índios como seus aliados. 

d) Durante o governo de _________________________, a cidade de São Sebastião do Rio de 

Janeiro foi fundada por Estácio de Sá. 
 

2) De acordo com o conteúdo estudado em sala de aula e com os treinamentos, 

responda adequadamente as perguntas.  

 

a) Por que o rei criou o Governo- geral no Brasil? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

b) Onde foi instalada a sede do Governo-geral? 

_______________________________________________________________________________________ 

 

c) Por que as Capitanias Hereditárias não deram certo? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

3) Você estudou as Capitanias Hereditárias e saberá com certeza responder as perguntas, 

após a leitura, do trecho a seguir. 

Duarte da Costa           Tomé de Sousa          Mem de Sá          Estácio de Sá 

https://www.google.com.br/url?sa=i&url=https://www.pmvc.ba.gov.br/fique-em-casa-o-isolamento-previne-a-aglomeracao-pode-matar/&psig=AOvVaw3VWPGXZnlmbBH1RyghXwls&ust=1585185837069000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPjr-s67tOgCFQAAAAAdAAAAABAD


A VIDA COLONIAL NOS PRIMEIROS TEMPOS 

 

          Mesmo sendo aproximadamente a metade do que é hoje, o Brasil dos primeiros 

tempos era muito grande para os portugueses ocuparem. Para conseguir proteger e 

colonizar uma área tão extensa, a Coroa portuguesa dividiu o Brasil em 15 faixas da terra. 

E foi aí que começaram os problemas dos índios. 

          Os portugueses chegavam e tomavam suas terras. Mas isso não tudo. Eles também 

perseguiam e escravizam os índios para obrigá-los a trabalhar nas plantações de cana-

de-açúcar.  

 

a) Como eram chamadas as faixas de terra em que o Brasil foi dividido? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

b) Como eram chamados os donos destas faixas de terra? 

        

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

c) Quais as capitanias que prosperaram? Por quê? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

4)   Para terminar nossa atividade complete com o resumo de todos os assuntos que já 

estudamos.  

 a) Foram trazidos para o Brasil para serem escravos→  

_______________________________________________________________________________________ 

b) Primeira riqueza explorada no Brasil pelos portugueses→  

_______________________________________________________________________________________ 

c) Nome das capitanias hereditárias que prosperaram→  

_______________________________________________________________________________________ 

d) Habitavam o Brasil quando os portugueses aqui chegaram→  

_______________________________________________________________________________________ 

 

Você é muito importante! 

Confio no seu potencial! 
 


