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Data: 06 / 08 / 2020 

  
Nome: __________________________________________________________________ 
 

 Revisão de História 
 

1 – Leia o poema sobre o tempo: 
 
        Tic – tac 
        Anda o ponteiro 
        Tic – tac sem parar, 
        Trabalhando o dia inteiro.                      
        Anda bem devagarinho 
        Se estou a esperar. 
        Anda muito rapidinho 
        Se brinco com o amiguinho. 
 
        
       
 
 
 
 

 
 
       
 
        Hora passa, 
        Hora chega, 
        Hora demora a passar.                           
        Hora de ir ao cinema. 
        Hora demora a chegar. 
 
        Pra tudo tem hora. 
        Hora pra descansar                                                          
        Hora de ir para escola, 
        Cuidado para não se atrasar. 

 
2 – O poema diz: “Anda bem devagarinho, se estou a esperar/ Anda muito rapidinho, se 
brinco com o amiguinho”. 
       Explique o que essa passagem quis dizer. 
 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

3 – O tempo pode variar de acordo com o contexto vivido. Ele pode ser dividido  em horas, 
minutos, segundos ou meses, anos, décadas, séculos e assim por diante. 
     Complete as frases abaixo,  usando as expressões: uma hora, um dia ou um 
segundo. 
 
a) Paulo levanta cedo, toma café, trabalha, almoça, trabalha novamente, volta para casa, 

toma banho e vai para a faculdade estudar. Paulo gasta___________________ para 

realizar todas essas atividades. 

b) Angélica estuda __________________ por dia. 

c) Pisco meus olhos em ____________________________. 

d) Viajamos de carro de Goiânia até São Paulo. A viagem durou _________________. 

e) Pedimos um sanduiche e demorou_____________________para chegar. 



4 – O tempo, também, pode ser dividido em presente, passado e futuro. Presente é o que 

acontece agora, passado é o que já aconteceu e futuro é o que acontecerá.  

       Leia as frases, analise se é presente, passado ou futuro e escreva. 

 
a) Heitor fez 3 gols no campeonato de futebol. ______________________________ 

b) Marina está estudando para o teste de História. ___________________________ 

c) A professora corrigiu as provas e entregou aos pais.________________________ 

d) A festa de Karina acontecerá na proxíma semana.__________________________ 

e) O jardineiro está cortando a grama. _____________________________________ 

f) A prova de Matemática será dia 30 de maio. ______________________________ 

 

5 – Leia e responda com atenção:  
 

Zeca e Laís 

 Zeca e Laís são primos, moram na mesma rua e estudam na mesma escola. 

 O menino nasceu em 2000 e sua prima nasceu 2 anos depois. Zeca começou a 

andar com um ano de vida. 

 Em 2004 a família de Zeca viajou para o interior para visitar a Laís e sua 

família. 

 No ano seguinte Zeca começou a estudar, e Laís e seus pais vieram morar perto 

da casa dele. Após 2 anos, os pais de Laís fizeram sua matrícula na mesma escola do 

Zeca. Nesse mesmo ano, os pais das duas crianças matricularam seus filhos no Centro 

Social Urbano para participarem das atividades. Zeca começou a fazer capoeira e Laís 

iniciou aulas de dança. Depois de 3 anos dançando, a menina participou de um festival 

de dança, e Zeca ganhou sua 1ª medalha como capoeirista. 
 

Complete as linhas do tempo do Zeca e da Laís 
 

  
  
Zeca          Nasceu               Andou           Viajou com         Começou a           Aulas de       1ª medalha 

                                                                     seus pais             estudar              capoeira 

 
 
 

Laís     
                    Nasceu           Conheceu         Veio morar         Começou            Aulas de         Festival de  
                                              o Zeca         perto de Zeca        a estudar             dança              dança 

 
 
 
 

Bons estudos!!! 


