
 

 

 

 

 

 

 
 

COPIAR NO CADERNO 

Obs: o texto abaixo pode ser recortado e colado no caderno, assim como a tabela da 
questão 2 . 

1) Leia o texto:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Consulte no dicionário, ou pesquise, o significado das palavras em destaque no texto. 

b) Recorte e cole uma imagem do pau de arara, citado no texto. 

c) De onde a família de Cícero se mudou e por quê? Qual foi o seu destino? 

d) Releia os assuntos estudados no capítulo 2 e escreva os principais motivos que podem levar as 
pessoas a migrar de um lugar para o outro. 

 

2) Preencha a tabela abaixo escrevendo duas características de cada um dos lugares. 

 

Lugares que atraem pessoas Lugares que “expulsam” pessoas 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 
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Um filho de nordestino conta sua história. 

Meu nome é Cícero Domingos, nasci em 12 de agosto de 1956, em Loanda – 

que não é na África, é no estado do Paraná, no Brasil. 

[...] Meus pais vieram para o Sul atraídos pelo eldorado brasileiro da época, 

que era o estado do Paraná, terras praticamente de graça, onde se dizia que em se 

plantando tudo dava. Eles então foram uns desbravadores do estado do Paraná. 

Atuaram como plantadores de café durante muitos anos. Fizeram a viagem como todo 

imigrante nordestino naquela época e, felizmente, hoje já não é bem assim – era no 

pau de arara, depois de trem, passando por todas as agruras que você pode imaginar 

numa viagem de quase 3 mil quilômetros, saindo do Ceará e indo para o extremo, que 

era o estado do Paraná.     

Disponível em: <http://www.museudapessoas.net.> Acesso em: 18 mar. 2020. 

 

http://www.museudapessoas.net/


3) Nas férias, Roberto conheceu o estado de Goiás. Visitou sua tia em Goiânia e passeou pela 
capital, por Pirenópolis e Goiás Velho. Adorou e disse que pretende voltar para se tornar 
fazendeiro. Roberto é um turista ou um migrante? Explique a diferença. 

 

4) Na p. 261 do Módulo 1, lemos sobre os refugiados de diversos lugares do mundo e alguns 
motivos que fazem com que eles fujam de seus países. Entre esses motivos está a violação dos 
direitos humanos. 

Acesse o site indicado <http://ftd.li/sm5p7s/>, consulte os direitos dos cidadãos, escolha um deles 

e faça uma bela ilustração explicando o direito escolhido.  

 

5) Pesquise e responda: 

a) Por que o litoral brasileiro foi o mais ocupado?  

b) Por que os brasileiros procuram cada vez mais outros países para morar se lá também 
enfrentam dificuldades, como saudade dos amigos e parentes, dificuldades com o idioma e 
trabalhos cansativos? 

c) Quais atitudes podem ser tomadas pelas pessoas para acolher bem um imigrante estrangeiro? 

   

6) Leia os versos abaixo: 

 

Lá na minha escola 

Ninguém é diferente 

Cada um tem o seu jeito 

O que importa é ir pra frente [...] 

Tem nordestino, sulista 

Carioca e mineiro 

Amazonense, goiano 

Tem paulista e estrangeiro. [...] 

 

 

 A segunda parte do texto faz referência a quais 

dos assuntos estudados no capítulo 2? 

(   ) distribuição da população no país 

(   ) migrações internas e imigrantes no Brasil 

(   ) emigrantes brasileiros 

http://ftd.li/sm5p7s/

