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BAIRRO 

 O bairro é um pedaço da cidade que recebe um nome e apresenta 

características próprias que estão associadas à sua ocupação e ao local em que 

se encontram.   

 Assim como as casas e as ruas, os bairros não são todos iguais. Eles têm 

tamanhos diferentes, construções e ruas também diferentes. mudam também os 

moradores. 

  Existem bairros residenciais, isto é, onde existem praticamente só 

casas ou prédios. 

   Há bairros chamados industriais, onde predominam muitas fábricas.  

 Outros bairros são considerados comerciais, porque há muitas lojas, 

bancos, escolas, escritórios, consultórios médicos, restaurantes e até atividades 

de lazer, como clubes, cinemas e teatros.  

Mas a maioria dos bairros apresenta mais de uma função. 

A quadra ou quarteirão é a menor área de espaço 

urbano delimitada por ruas, rios ou avenidas, caracterizando a unidade básica 

de formação destes espaços. 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Cidade
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cidade
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rua
https://pt.wikipedia.org/wiki/Avenida


01- LEIA o texto, OBSERVE a imagem e FAÇA o que se pede. 

O espaço formado pelo cruzamento das ruas Tiradentes, Quinze de 

Novembro, Marechal Deodoro e Avenida Sete de Setembro é chamado 

QUARTEIRÃO. 

ESCREVA os nomes de três estabelecimentos comerciais que podem ser 

encontrados no quarteirão ilustrado acima. 
 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

02- COMPLETE as frases USANDO os termos a seguir: 
 

PARQUES CLUBES  RUAS SOCIABILIDADE 
 

a) Espaços de ________________________________________são lugares 

onde as pessoas se encontram para conversar, caminhar, brincar e estar 

entre amigos. 

 

b) Os ________________________ e os ____________________________ 

São exemplos de espaços de sociabilidade. 

 

c) As _________________________ também são espaços de sociabilidade. 

 

 



03- LIGUE cada tipo de bairro às suas características:  

 

Bairro residencial 

 Bairros onde predominam muitas 

fábricas. 

 

Bairro comercial 

 Predominam residências, isto é, onde 

existem praticamente só casas ou prédios. 

 

Bairro industrial 

 Há grande circulação de pessoas, tanto 

as que chegam ou saem do trabalho como 

as que vêm para fazer compras. 

   

04- COMPLETE as frases abaixo com as palavras do quadro:  

 

a) ____________________________________________fica em um quarteirão.  

b) Vários __________________________________________formam um bairro.  

c) Vários________________________________________ formam uma cidade. 

05- ILUSTRE o seu bairro.ESCREVA uma frase EXPLICANDO como é o seu 

bairro.  

 

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________ 
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