
DESAFiO



Você está perdido 
na trilha da Gruta do 
Ballet. Que pena!

Volte para a casa aonde 
estava e fique uma 
rodada sem jogar.



DESAFiO



Animais pré-históricos 
ferozes estão à solta!

Para sobreviver, você 
e o jogador à sua 
esquerda ficarão uma 
rodada sem jogar.



DESAFiO



Dizem que, durante à noite, 
podemos ouvir batuques 
nas ruínas da Fazenda Bom 
Jardim.

Permaneça nesta casa e 
escolha um jogador para 
ficar procurando esses sons. 
Ele vai ficar uma rodada sem 
jogar! 



DESAFiO



Matozinhos e Mocambeiro 
são lugares cheios de 
histórias e mistérios! Em até 
um minuto, conte uma lenda  
que você conhece e avance 
duas casas. 

Se não contar, volte para a 
casa aonde estava.



DESAFiO



Animais pré-históricos 
ferozes estão à solta, volte 
para a casa aonde estava!

Para sobreviver, você e o 
jogador à sua esquerda 
ficarão uma rodada sem 
jogar.



DESAFiO



Em até um minuto, declame 
um poema, cante uma 
música ou conte uma 
história que você gosta.

Se aceitar o desafio, avance 
2 casas. Se não aceitar, 
volte para aonde estava.  



DESAFiO



A cidade está em festa com
a Folia de Santos Reis!

Escolha um jogador para 
trocar de posição com você 
no tabuleiro ou permaneça 
aonde está. 



DESAFiO



Hoje tem festa na Fazenda 
Bom Jardim!

Avance mais 3 casas e 
aproveite o festejo. 



DESAFiO



Tic tac! Você viajou no tempo e 
está no período pré-histórico. 

Desenhe algum animal para 
deixar registrado nas grutas da 
região e mostre para todos do 
grupo.

Aceite o desafio e avance 3
casas. Se não aceitar o desafio,
volte para aonde estava.



DESAFiO



Vixi! Uma tempestade forte
atingiu a região e as lagoas
cársticas estão cheias!

Permaneça onde está e, até o 
tempo melhorar, fique duas 
rodadas sem jogar.



CULTURA EORALiDADE



RESPOSTA: B

Quem foi a Babuca?

A. Um fantasma que habitava a 
Fazenda Bom Jardim. 

B. Uma mulher negra que foi 
escravizada na Fazenda 
Bom Jardim e que, até hoje, 
é lembrada e celebrada por 
muitos.

C. Uma das arqueólogas mais 
famosas do Brasil e que 
pesquisou a Fazenda Bom 
Jardim.

D. Um fóssil antigo encontrado 
na Fazenda Bom Jardim. 



CULTURA EORALiDADE



A. Ouve-se sons de batuques e 
tambores.

B. Ouve-se sons de animais da 
megafauna que habitaram a 
região.

C. Ouve-se uivos de inúmeros 
lobos.

D. Nenhuma das respostas 
anteriores.

Dizem que ao entardecer 
algo acontece nos 
arredores da Fazenda 
Bom Jardim. O que é?

RESPOSTA: A



CULTURA EORALiDADE



O que são as congadas, 
também conhecidas como 
congado ou congo? 

A. Festividades em homenagem aos 
povos pré-históricos. 

B. Festividades religiosas que 
acontecem apenas no Norte 
do Brasil. 

C. Festividades religiosas celebradas 
no país de Congo, na África. 

D. Festividades religiosas 
afrobrasileiras em homenagem 
à Nossa Senhora do Rosário dos 
Homens Pretos que acontecem em 
Minas Gerais.

RESPOSTA: D



CULTURA EORALiDADE



A. Grupo de portugueses que eram devotos 
de Nossa Senhora do Rosário. Eles 
prestavam homenagens à santa com 
suas danças.

B. Grupo de escravizados que traziam 
correntes em seus tornozelos. Através 
de seus lamentos e danças, eles 
conseguiram tirar a imagem de Nossa 
Senhora do Rosário do mar. 

C.  Grupo de indígenas que, através da 
dança, conseguiu tirar a imagem de 
Nossa Senhora do Rosário do mar.

D. Grupo de escravizados que, através da 
contação de histórias, conseguiu tirar a 
imagem de Nossa Senhora do Rosário 
do mar.

As guardas de moçambique 
fazem parte das congadas. 
Acredita-se que a tradição do 
moçambique começou com:

RESPOSTA: B



CULTURA EORALiDADE



A. Cuidado às plantas de sua 
comunidade.

B. Cuidado aos animais de sua 
comunidade.

C. Cuidado às crianças de sua 
comunidade.

D. Cuidado físico e espiritual de 
sua comunidade. 

Qual é a principal 
responsabilidade das 
benzedeiras, também 
conhecidas como rezadeiras?

RESPOSTA: D



CULTURA EORALiDADE



A. Produção de diversos doces.

B. Produção apenas de doce de 
leite.

C. Produção apenas de cocada.

D. Nenhuma das alternativas 
anteriores. 

Qual é a atividade realizada 
pelas doceiras?

RESPOSTA: A



CULTURA EORALiDADE



A. Um canto.

B. Uma comida.

C. Um ritmo de dança.

D. Nenhuma das alternativas 
acima.

O candombe é praticado em 
manifestações culturais e 
religiosas afro-brasileiras. 
Ele consiste em:

RESPOSTA: C



CULTURA EORALiDADE



A. Grande Oceano. 

B. Rio.

C. Lagoa.

D. Mar.

O que significa o termo 
kalunga? 

RESPOSTA: A



CULTURA EORALiDADE



A. “Aquele que mora na 
floresta”.

B. “Quilombola, aquele que 
mora em mocambo”.

C. “Ameríndios, aqueles que 
moram em mocambo”.

D. “Povos originários, aqueles 
que moram em cavernas”. 

A origem do nome do distrito 
de Mocambeiro está ligada 
à história afro-brasileira. 
Qual é o significado do nome 
Mocambeiro?

RESPOSTA: B



CULTURA EORALiDADE



A. Garrafa de madeira.

B. Comida típica dos 
indígenas.

C. Um tipo de fruta brasileira.

D. Rede de pesca.

O que é uma tarrafa?
RESPOSTA: D



HiSTÓRiA



RESPOSTA: D

A. Foi encontrado na região de 
Lagoa Santa (MG) e calcula-se 
que ele tinha mais de 11 mil anos. 

B. O fóssil foi de uma mulher que 
morreu entre seus 20 a 24 anos 
de idade com cerca de 1,5 metros 
de altura.

C. A expedição que encontrou 
o fóssil foi liderada por uma 
arqueóloga chamada Annette 
Laming-Emperaire. 

D. Todas as alternativas acima.

Sobre Luzia, o fóssil mais 
antigo da América do Sul já 
encontrado, é verdade que: 



HiSTÓRiA



RESPOSTA: A

A. Artes feitas pelos povos pré-históricos 
nas rochas.

B. São esculturas feitas por povos pré-
históricos. 

C. Artes feitas atualmente e que 
representam os povos pré-históricos.

D. São artes de estilo contemporâneo 
que representam a mistura entre 
as vegetações e as rochas da pré-
história.

O que são pinturas 
rupestres?



HiSTÓRiA



RESPOSTA: C

A. A história da caça de um 
animal por um grupo de 
humanos e sua comemoração. 

B. A história de amor entre dois 
humanos pré-históricos. 

C. A história de um nascimento e 
a celebração pelo parto.

D. A história de uma guerra entre 
dois povos pré-históricos.

Que história a pintura 
rupestre localizada na 
Gruta do Ballet conta?



HiSTÓRiA



RESPOSTA: A

A. Extração de ouro.

B. Produção de leite.

C. Produção de cana-de-açúcar. 

D. Nessa época não havia 
nenhuma atividade econômica 
na região.

Antes das fazendas 
coloniais qual era a 
principal atividade 
econômica da região?



HiSTÓRiA



RESPOSTA: D

A. A região sempre se chamou 
Fazenda Bom Jardim. 

B. Circuito dos Jardins.

C. Parada das Palmeiras.

D. Paragem do Bom Jardim das 
Palmeiras.

Os primeiros registros da 
Fazenda Bom Jardim são de 
1742. Naquela época, como a 
região da fazenda se chamava?



HiSTÓRiA



RESPOSTA: D

A. Criação de gado de corte e de 
leite, além da produção de 
manteiga.

B. Lavouras de milho e 
exploração de madeira.

C. Criação de porcos.

D. Todas as alternativas 
anteriores.

Depois que o ouro começou a 
acabar na região, que outras 
atividades econômicas eram 
realizadas na Fazenda Bom 
Jardim?



HiSTÓRiA



RESPOSTA: A

A. Humanos.

B. Animais.

C. Plantas.

D. Paisagens. 

Pinturas rupestres de 
antropomorfos representam:



HiSTÓRiA



RESPOSTA: B

A. Charles Darwin.

B. Peter Lund.

C. Adolfo Lutz.

D. Niède Guidon.

Como se chamava o cientista 
que encontrou os primeiros 
fósseis de animais pré-
históricos na região de 
Matozinhos?



HiSTÓRiA



RESPOSTA: C

A. Dinheiro obtido com a venda de 
fósseis antigos.

B. Objetos antigos que ficam 
sempre guardados em museus.

C. Qualquer objeto ou vestígio 
material ou imaterial que 
ajude a contar sobre a vida das 
sociedades passadas e por isso 
tem grande valor científico, 
histórico, social e cultural.

D. Nenhuma das alternativas 
anteriores.

O que significa o termo 
patrimônio arqueológico?



HiSTÓRiA



RESPOSTA: B

A. Colonizadores europeus 
que passaram a viver nas 
Américas.

B. Indígenas que viviam 
na América antes dos 
colonizadores europeus 
chegarem.

C. Indígenas que nasceram após 
a chegada dos colonizadores 
europeus. 

D. Nenhuma das alternativas 
anteriores.

Quem eram os ameríndios? 
Eles também são conhecidos 
como povos originários.



CiÊNCiAs



RESPOSTA: A

A. Animais de porte grande que 
existiram na pré-história. 

B. Conjunto de animais que 
vivem em grandes espaços de 
terra.

C. Conjunto de espécies que se 
encontram em abundância na 
natureza.

D. Os principais animais 
predadores da natureza.

O que significa o termo 
megafauna? 



CiÊNCiAs



RESPOSTA: D

A. Área de Proteção Animal 
Carste de Lagoa Santa. 

B.  Área Particular e Ambiental 
Carste de Lagoa Santa.

C.  Área de Promoção Ambiental 
Carste de Lagoa Santa.

D.  Área de Proteção Ambiental 
Carste de Lagoa Santa.

O que significa a sigla APA 
Carste de Lagoa Santa?



CiÊNCiAs



RESPOSTA: C

A. Seres vivos indicados 
para viver em locais 
determinados. 

B. Seres vivos utilizados para 
caracterizar uma região. 

C. Seres vivos que ajudam a 
indicar se o meio ambiente 
de uma região está bem 
preservado e cuidado.

D. Nenhuma das alternativas 
anteriores. 

O que são bioindicadores? 



CiÊNCiAs



RESPOSTA: B

A. As lagoas cársticas mantêm o 
mesmo nível de água durante 
todo o ano. 

B. Dependendo da época do ano e 
das chuvas, as lagoas cársticas 
podem aparecer e desaparecer.

C. As lagoas cársticas estão 
presentes apenas no estado de 
Minas Gerais.

D. Nenhuma das alternativas 
anteriores.

Qual é a principal 
característica de uma 
lagoa cárstica? 



CiÊNCiAs



RESPOSTA: B

A. Tipo de relevo formado por 
magma.

B. Tipo de relevo formado por 
rochas calcárias.

C. Tipo de relevo formado por 
areia.

D. Tipo de relevo formado por 
pinturas rupestres.

O que é o carste?



CiÊNCiAs



RESPOSTA: D

A. Confins.

B. Funilândia.

C. Pedro Leopoldo.

D. Todas as alternativas acima.

Além de Matozinhos e 
Lagoa Santa, que outros 
municípios fazem parte 
da APA Carste de Lagoa 
Santa?



CiÊNCiAs



RESPOSTA: A

A. Ave Aquática.

B. Peixe.

C. Onça.

D. Lobo.

Existe um animal que 
de tempos em tempos 
(sazonalmente), migra para a 
região cárstica de Lagoa Santa. 
Ele se chama biguá e é um(a):



CiÊNCiAs



RESPOSTA: D

A. São os grandes rios que 
passam apenas em Minas 
Gerais.

B. São rios e cursos de água 
menores que desaguam 
apenas no mar e no oceano. 

C. São lagoas que desaguam 
apenas em rios de água doce.

D. São rios e cursos de água 
menores que desaguam no 
mar, oceano ou lagoas.

O que é um afluente?



CiÊNCiAs



RESPOSTA: B

A. Rinoceronte. 

B. Elefante. 

C. Bicho-preguiça. 

D. Tigre. 

Os mastodontes foram 
animais que habitaram a 
terra há milhares de anos. 
Eles se pareciam com um:



CiÊNCiAs



RESPOSTA: A

A. Minas Gerais. 

B. Rio de Janeiro. 

C. Bahia. 

D. Rio Grande do Norte. 

Qual é o estado brasileiro que 
possui o maior número de 
grutas e sítios arqueológicos 
do Brasil?



HiSTÓRiA

CiÊNCiAS

DESAFiO

CULTURA E
ORALiDADE

ESCOLHA 
SEU TEMA

HiSTÓRiA

CiÊNCiAS

DESAFiO

CULTURA E
ORALiDADE

ESCOLHA 
SEU TEMA
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