
 Escola FB Kids Folha: 06 
Aula:  (    ) 
Casa: (    ) 

Aluno (a): 

2º ano – 1º Bim.                        Data:  

Disciplina: Geografia                 Professora:  

Gabarito 

1 – Leia o texto abaixo e responda.  

 

Trabalho na Construção 

 
    Todas as pessoas precisam de uma moradia que atendam às suas necessidades, ou seja, de 
uma moradia digna, com saneamento básico e eletricidade. Um lugar em que se possa viver de 
forma tranquila e com proteção. 
    A moradia é um direito garantido pela nossa constituição para todas as pessoas, mas não é 
bem assim que acontece. Muitas pessoas não possuem moradia, vivem nas ruas ou em abrigos.     
Você já deve ter visto pessoas vivendo nessas condições, não é mesmo? É uma situação muito 
triste e preocupante. 
    Você já reparou que existem vários tipos de moradias? Andando pelas ruas, a pé ou de carro 
podemos ver várias construções diferentes. Observamos prédios, casas térreas, sobrados, 
edifícios e muitos barracos. Todos esses exemplos são tipos de moradias que encontramos nas 
cidades, mas também existem moradias em várias outras regiões do nosso país, como ocas, 
palafitas e casas de pau a pique. 
     Para se construir uma moradia, são necessários muitos materiais e profissionais 
especializados a fim de garantir a segurança da construção. 
 
2 – Responda com frases completas. 
 
a) Que materiais são utilizados na construção de uma moradia? 
 
Alguns dos materiais utilizados para a construção de uma moradia são cimento, areia, 
tijolos, bloco de concreto, ferro, madeira, barro amassado, palha, portas e janelas, 
revestimentos como pisos e azulejos, e muitos outros. 
 
 
b) Pessoas de uma mesma comunidade se reúnem e constroem a própria casa com ajuda mútua 
e solidariedade. Cada pessoa fica encarregada de uma parte da construção até chegar ao seu 
final.  Todos trabalham e recebem cada um a sua moradia pronta. Como chamamos esse 
trabalho? 
  
Chamamos esse trabalho de mutirão. 
 

3 – São muitos profissionais que participam da construção de uma moradia e cada qual tem a sua 

responsabilidade. Enumere a 2ª coluna de acordo com a 1ª. 

 
( a ) Arquiteto                                                 (  e ) Realiza as tarefas que envolvem madeira. 
 
( b ) Engenheiro                                             (  d ) Cuida da instalação elétrica da obra. 
 
( c ) Pedreiro                                                  ( c  )  Executa o serviço de construção. 
 
( d ) Eletricista                                                ( a  ) É o responsável pelo projeto da construção. 
 
( e ) Carpinteiro                                              (  b ) Realiza o calculo de material, a forma que será                        
                                                                               realizada a obra e sua fiscalização.   
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