
 

                                                                         
                                                       3º Ano        Data: ______/______/______ 

 
 Nome: __________________________________________________________________ 

 
Atividades de História 

 

Releia as páginas 18 a 27 e responda às questões abaixo: 

 

1) – Complete as lacunas de acordo com nossos estudos: 

a) Os _______________________ chegaram às terras onde hoje é o Brasil em 1500.  

 

b) Para aumentar o controle sobre o Brasil, o rei de Portugal enviou à ______________, o 

primeiro governador-geral, _____________________________________.  

 

c) _____________________ foi a primeira capital brasileira. 

 

2) – Registre o que foi construído na parte alta e na parte baixa quando os portugueses 

começaram a construir a primeira capital brasileira? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________  

 

3) – Represente, por meio de desenhos, como eram as casas daquela época.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4) Registre por quantos anos Salvador foi capital brasileira. 

_________________________________________________________________________  

 

5) – Leia o texto e faça o que se pede: 

 

 A história do Rio de Janeiro está associada à invasão dos franceses à Baía de 
Guanabara em 1555.  
 Três anos depois, o rei de Portugal enviou ao Brasil Mem de Sá, o terceiro 
governador-geral. Ele liderou a luta contra os franceses. Em 1565, seu sobrinho, Estácio de 
Sá, chegou com seus soldados para ajudar a combater os franceses. Ele fundou o Forte de 
São Sebastião, que está na origem da cidade do Rio de Janeiro. 
 
Sublinhe de: 
 
verde – quem Portugal enviou para o Brasil para lutar contra os franceses. 
 
azul – quem o ajudou. 
 
laranja – nome do forte que deu origem ao Rio de Janeiro.  
 
6) – Em 1960, a capital do Brasil deixou de ser o Rio de Janeiro e passou a ser Brasília. 

Qual foi  o objetivo dessa mudança? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  

 

7) – Tal como aconteceu com o Rio de Janeiro outras cidades também foram formadas em 

torno de fortes.  

       Escreva o nome da cidade correspondente a cada forte em torno do qual se deu sua 

origem. 

 

a) Forte dos Reis Magos. _____________________________________________________  

b) Forte de São Luís. ________________________________________________________  

c) Forte do Presépio de Santa Maria. ___________________________________________  

 

  

 



 


