
 

OBSERVAÇÃO: Senhores pais ou responsáveis, os alunos deverão copiar e resolver os 

conteúdos no caderno. Quem tiver impressora poderá imprimir as atividades, sendo assim, não 

haverá a necessidade de copiar os conteúdos, somente resolvê-los e colar a folha no caderno. 

Não se esqueça de colocar no caderno a data em que as atividades foram realizadas. 

 

DATA  27/ 04/ 2020  (2ª Feira)                                                                                          7º ANO                                                                                                 

COMPONENTE CURRICULAR: Língua Portuguesa 

ATIVIDADE: Leia o conto a seguir e depois responda as questões de interpretação. 

 

A história do Marcelo... 
MARCELO MARMELO MARTELO 

 
 
Marcelo vivia fazendo perguntas a todo mundo: 
 — Papai, por que é que a chuva cai? 
 — Mamãe, por que é que o mar não derrama? 
 — Vovó, por que é que o cachorro tem quatro pernas? 
As pessoas grandes às vezes respondiam. 
Às vezes, não sabiam como responder. 
— Ah, Marcelo, sei lá... 
Uma vez, Marcelo cismou com o nome das coisas: 
— Mamãe, por que é que eu me chamo Marcelo? 
— Ora, Marcelo foi o nome que eu e seu pai escolhemos. 
— E por que é que não escolheram martelo? 
— Ah, meu filho, martelo não é nome de gente! É nome de ferramenta...  
— Por que é que não escolheram marmelo?  
— Porque marmelo é nome de fruta, menino!  
— E a fruta não podia chamar Marcelo, e eu chamar marmelo? 
 
No dia seguinte, lá vinha ele outra vez:  
— Papai, por que é que mesa chama mesa?  
— Ah, Marcelo, vem do latim. 
— Puxa, papai, do latim? E latim é língua de cachorro? 
 — Não, Marcelo, latim é uma língua muito antiga. 
 — E por que é que esse tal de latim não botou na mesa nome de cadeira, 
na cadeira nome de parede, e na parede nome de bacalhau?  
— Ai, meu Deus, este menino me deixa louco! 
Daí a alguns dias, Marcelo estava jogando futebol com o pai:  
— Sabe, papai, eu acho que o tal de latim botou nome errado nas coisas. Por exemplo: por 
que é que bola chama bola?  
— Não sei, Marcelo, acho que bola lembra uma coisa redonda, não lem- 
bra?  
— Lembra, sim, mas... e bolo?  
— Bolo também é redondo, não é? 
 — Ah, essa não! Mamãe vive fazendo bolo quadrado... O pai de Marcelo ficou atrapalhado.  
 
E Marcelo continuou pensando: "Pois é, está tudo errado! Bola é bola, porque é redonda. 
Mas bolo nem sempre é redondo. E por que será que a bola não é a mulher do bolo? E 
bule? E belo? E bala? Eu acho que as coisas deviam ter nome mais apropriado. Cadeira, 



 

por exemplo. Devia chamar sentador, não cadeira, que não quer dizer nada. E travesseiro? 
Devia chamar cabeceiro, lógico! Também, agora, eu só vou falar assim".  
 
Logo de manhã, Marcelo começou a falar sua nova língua 
 — Mamãe, quer me passar o mexedor?  
— Mexedor? Que é isso?  
— Mexedorzinho, de mexer café. 
 — Ah... colherinha, você quer dizer. 
 — Papai, me dá o suco de vaca?  
— Que é isso, menino! 
 — Suco de vaca, ora! Que está no suco-da-vaqueira. 
 — Isso é leite, Marcelo. Quem é que entende este menino?  
 
O pai de Marcelo resolveu conversar com ele: 
 — Marcelo, todas as coisas têm um nome. E todo mundo tem que chamar pelo mesmo 
nome  porque, senão, ninguém se entende... 
 — Não acho, papai. Por que é que eu não posso inventar o nome das coisas?  
— Deixe de dizer bobagens, menino! Que coisa mais feia!  
— Está vendo como você entendeu, papai? Como é que você sabe que eu disse um nome 
feio? O pai de Marcelo suspirou: 
 — Vá brincar, filho, tenho muito que fazer...  
  Mas Marcelo continuava não entendendo a história dos nomes. E resolveu continuar a 
falar, à sua moda. 
Chegava em casa e dizia: 
 — Bom salário para todos... O pai e a mãe de Marcelo se olhavam e não diziam nada. E 
Marcelo continuava: 
 
 — Sabem o que eu vi na rua? Um puxadeiro puxando uma carregadeira. Depois, o 
puxadeiro fugiu e o possuidor ficou danado. 

A mãe de Marcelo já estava ficando preocupada. Conversou com o pai: 
 — Sabe, João, eu estou muito preocupada com o Marcelo, com essa mania de inventar 
nomes para as coisas... Você já pensou, quando começarem as aulas? Esse menino vai 
dar trabalho... 
 —Que nada, Laura! Isso é uma fase que passa. Coisa de criança... 
 
Mas estava custando a passar... Quando vinham visitas, era um caso sério. Marcelo só 
cumprimentava dizendo: 
 — Bom solário, bom lunário... 
 — que era como ele chamava o dia e a noite. E os pais de Marcelo morriam de vergonha 
das visitas.  
 
Até que um dia... O cachorro do Marcelo, o Godofredo, tinha uma linda casinha de madeira 
que Seu João tinha feito para ele. E Marcelo só chamava a casinha de moradeira, e o 
cachorro de Latildo. E aconteceu que a casa do Godofredo pegou fogo. Alguém jogou uma 
ponta de cigarro pela grade, e foi aquele desastre!  
 
Marcelo entrou em casa correndo: 
 — Papai, papai, embrasou a moradeira do Latildo!  
— O quê, menino? Não estou entendendo nada! — A moradeira, papai, embrasou... 
 — Eu não sei o que é isso, Marcelo. Fala direito!  
— Embrasou tudo, papai, está uma branqueira danada! Seu João percebia a aflição do 
filho, mas não entendia nada...  



 

Quando Seu João chegou a entender do que Marcelo estava falando, já era tarde. A 
casinha estava toda queimada. Era um montão de brasas. O Godofredo gania baixinho... E 
Marcelo, desapontadíssimo, disse para o pai:  
— Gente grande não entende nada de nada, mesmo!  
Então a mãe do Marcelo olhou pro pai do Marcelo. E o pai do Marcelo olhou pra mãe do 
Marcelo. E o pai do Marcelo falou:  
— Não fique triste, meu filho. A gente faz uma moradeira nova pro Latildo. E a mãe do 
Marcelo disse: 
 — É sim! Toda branquinha, com a entradeira na frente e um cobridor bem vermelhinho... 

E agora, naquela família, todo mundo se entende muito bem. 

 O pai e a mãe do Marcelo não aprenderam a falar como ele, mas fazem força pra entender 

o que ele fala. E nem estão se incomodando com o que as visitas pensam... 

 
 
 1-Como, na opinião de Marcelo, deveria ser o nome de "cadeira" e "travesseiro"? Por que 
deveriam se chamar assim? 
 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
2- Qual foi a lógica usada por Marcelo para dar novos nomes às coisas? Qual foi o mais 
interessante, na sua opinião? 
 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
 
3- Por que, segundo o pai de Marcelo, todos devem chamar as coisas pelo mesmo nome? 
 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
 
4- Que palavra foi usada, no texto, para dizer que  Marcelo implicou com o nome das coisas? 
 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
 



 

5- Qual foi a complicação que surgiu no texto? 
 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
 
6- Há, no texto, um sinônimo da palavra "uivar". Que palavra é essa? 
 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
 
7- Observe a frase: "Seu João percebia a aflição do filho, mas não entendia nada...". Assinale a 
alternativa que representa o sentimento de Marcelo, naquele momento: 
 
(   ) paciência.        (    ) alegria.        (    ) preocupação  
 
 
 

 

 
8- Observe a frase: "E Marcelo, desapontadíssimo, disse para o pai:" O sentimento de Marcelo 
era de: 
 
(   ) decepção.        (     ) medo.        (     ) impaciência. 
 
 
 

 
 
 

 

 
9- Na linguagem de Marcelo, os pais disseram que construiriam uma nova casinha para 
Godofredo. Transcreva a frase que comprova isso. 
 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
 
 
10- Qual é a situação final do texto? 
 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
 
 



 

11- Se você pudesse dar outros nomes ao seu material escolar, como você nomearia: 
 
a) a caneta:         

b) o lápis:         

c) o caderno:        

d) a tesoura:         

e) a borracha:   

 

12-Que tipo de narrador tem o texto? Explique. 
 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
 

COMPONENTE CURRICULAR: Matemática 

ATIVIDADE:  Realize a leitura dos enunciados com atenção e não se esqueça de registrar os 

cálculos em suas respostas. 

1)    A letra (P) representa uma unidade positiva e a letra (N) uma unidade negativa. Uma letra P 

e uma N sempre se anulam. Com essas regras, escreva a adição de inteiros (e o seu resultado) 

que corresponde a: 

 

a) Juntar N NN com P PP; ___________________________ 

b) Juntar N NNN com P PPPPP; _____________________________ 

c) Juntar P PPP com N NNNNNNN; ______________________________ 

d) Juntar N NN com N NNN. _______________________ 

2)    Quando, uma adição, a primeira parcela é negativa, pode-se escrevê-la com ou sem 
parênteses. Exemplos: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(-6) + 2 = -4 equivale a -6 + 2 = -4                    e                          (-5) + (-3) = -8 equivale a -5 + (-3) = -8       

Assim efetue: 

a) – 2 + 3 =   b) – 6 + ( - 4) =  c) – 8 + 5 =  d) – 8 + 11 = 

a) – 2 + 2 =   f) – 2 + (- 2) =   g) – 6 + 13=  h) – 12 +(- 8) = 

I) – 7 + (- 18)=   j) – 31 + 6 =   k) – 4 + 4 =  l) – 4 + 6 = 
 



 

 
3)  Simplifique estas expressões: 
 

 
a) – 16 + (+7).(- 1 + 2).(- 15 + 8) = 

b) [(- 11 + 6 – 5 + 3).(- 22) – ( +4)] : (- 6) = 

c) 10 – 2 . (- 4) – [( -8) : (+4) – ( +3) . (- 1)] = 

d) (+40): (- 3 – 2) – [8 + (- 35) : (+7)] = 

e) – 5 . {- 3 – 2 . [( - 5 + 3 – 9) + ( - 36) : ( -4)] – ( - 1)} : (- 2)= 

f)  

 
4 ) Escreva as adições na forma de multiplicação e calcule o produto. 

 
a) – 4 – 4 – 4 – 4 – 4 = ____________________________________ 

b) + 8 + 8 + 8 + 8 =_______________________________________ 

c) – 7 – 7 – 7 – 7 – 7 – 7 =_________________________________ 

d) – 10 – 10 – 10 – 10 – 10 =______________________________ 

 

5)  Determine os produtos: 
 

 
a) ( +5).(+7)=   b) ( - 7).(- 2) =   c) 3.(- 6) =  

 
d)(-  5).( - 9)=   e) (- 15).(+3)=   f) (- 2).(+26)=  

 
 
 

COMPONENTE CURRICULAR: Arte 

ATIVIDADE:  Você deverá criar uma escultura, utilizando os materiais que possui em casa, 

podendo ser  recicláveis ou massa de modelar, que represente a cultura nordestina, seus 

costumes e crenças populares.  

 

 

DATA  28/ 04 / 2020  (3ª Feira)                                                                                          7º ANO                                                                                                 

COMPONENTE CURRICULAR: Matemática 

ATIVIDADE:  Realize a leitura dos enunciados com atenção e não se esqueça de registrar os 

cálculos em suas respostas. 

 

 



 

 

1) Responda a questão a seguir: 
 
a) O que é numero antecessor de um número inteiro? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

b) O que é número sucessor de um número inteiro? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 
2) Escreva o antecessor e o sucessor de cada número representado: 

 
 

 

 

 

3) Responda: 
 

 
a) Qual é o maior número inteiro negativo? ___________________ 

b) Qual é o menor número inteiro positivo? ___________________ 

c) Qual é o maior número inteiro positivo formado com três algarismos diferentes? 

________________ 

d) Qual é o maior número inteiro negativo formado com três algarismos diferentes? 

________________  

   

4) Complete com os símbolos > (maior que) e < (menor que): 
 
a) 10 _____ -20 b) – 10_____ - 20 c) 3 _____ 5 d) +2 _____ - 33 e) – 1 _____ 0. 

 
 
 

5) Escreva os números inteiros a seguir em ordem crescente: 
 
a) – 3, - 13, -12, 0, +5, - 32, - 9  .   

_____________________________________________________ 
 
 

b) – 31, +11, +17, - 6, - 51, +15, - 3 . 
___________________________________________________ 

 

 

Antecessor       número                Sucessor  Antecessor           número       Sucessor 

_________         - 5                    _______  _________         1              ________ 

_________         + 5                 _______   _________            - 1  ________ 

_________     - 3                 _______  _________       - 7  ________ 

_________    + 3                   ________  _________       + 7  ________  
 



 

 

 

6) Numa escola de 900 alunos, 42% são rapazes. Calcule o número de rapazes. 

 

 

 

7) Sobre um ordenado de R$ 380,00 são descontados 8% para o INSS. Quanto é o total de 

desconto? 

 

 

 

8)  Comprei uma bicicleta por R$ 500,00. Revendi com um lucro de 15%. Quanto ganhei? 

 

 

 

 

9)  Uma caneta que custava R$ 60,00 sofreu um desconto de 5%. Quanto você pagará por essa 

caneta? 

 

 

10)  Por quanto deverei vender um objeto que me custou R$ 720,00 para lucrar 30%? 

 

 

11)  Seu tio comprou um rádio por R$ 85,00 e obteve um desconto de 12%. Quanto pagou pelo 

rádio? 

 



 

 

COMPONENTE CURRICULAR: História 

ATIVIDADE A:  Realizar a leitura da página 185 sobre “Medicina e Saúde na Idade Média”. Em 

seguida, faça uma pesquisa sobre esse assunto utilizando livros didáticos que você tenha em 

casa ou internet para complementar as informações e faça o seu registro.  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

ATIVIDADE B:   

1) Analise o trecho abaixo : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
a) Qual é o perigo apontado no documento? 
 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Preocupações de um romano 
 
“Falta pouco para que os exércitos tomem o poder [...]. Estamos protegidos por exércitos 
compostos de homens que são da mesma raça dos nossos escravos. [...] O imperador deve 
depurar o exército [...]. Devemos recrutar romanos em maior número. Estes bárbaros [...] 
devem voltar para o lugar de onde vieram, anunciando do outro lado do Danúbio que os 
romanos já não têm a mesma suavidade.” SINÉSIO, 401. In: RÉMONDON, Roger. La crisis 
del Imperio Romano: de Marco Aurelio a Anastasio. Barcelona: Labor, 1967. p. 123 e 125. 
  
 



 

 
b) Qual a solução que o autor sugere para o problema que aponta? 
 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

2) Sobre a crise do Império Romano, é verdadeiro afirmar que:  

 
(A) O Império Romano entrou em crise porque todos os soldados romanos abandonaram seus 
postos e foram morar em cidades da Ásia e África. 
(B) A crise do Império Romano foi motivada pela corrupção, baixos investimentos no exército, 
crise agrícola e presença dos povos germânicos nas regiões de fronteiras. 
(C)  A crise do Império Romano ocorreu em função da invasão de povos africanos. 
(D) O Império Romano entrou em crise, pois os papas passaram a governar todas as províncias 
romanas no século V. 
  
 
 
3) Nas duas imagens observamos a presença da Igreja. No contexto do Reino Franco qual o 
significado dessa presença?  
 

                     
                         Batismo de Clóvis                                         Coroação de Carlos Magno 
 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
 
COMPONENTE CURRICULAR: Educação Física 

 

Atividade 1 : Passe 

 

 

Comece se alongando para aquecer! Para cada exercício conte até 10.  

 



 

 

 

Para essa atividade você vai precisar de uma bola. Posicione a bola de frente para uma 

parede. Agora toque a bola usando a parte interna dos pés, alternando os pés. Dê chutes leves 

com a parte interna do pé, alternando os passes, tocando a bola pra frente. Você pode conduzir a 

bola entre obstáculos, variando a atividade e a distância. Hidrate-se entre um exercício e outro! 

 

Atividade 2: Brincadeiras antigas 

Você conhece a brincadeira “Jogo da Velha?” Se você puder, pesquise um pouco sobre esse jogo 

e depois convide alguém da sua casa para brincar com você! 

 

 

 

Atividade 3: Para que nosso corpo tenha uma plena movimentação devemos estar com nosso 

corpo em plenitude total, sendo assim quais são as capacidades físicas que devemos trabalhar 

para que nosso corpo tenha essa plenitude total de movimentos. Faça uma pesquisa sobre esse 

assunto e responda: 

 

A)  Através do movimento nosso corpo desenvolve a coordenação motora, esse sistema 

locomotor depende de quais outros sistemas para essa locomoção? 



 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

B) O esquelético é responsável por quais funções em nosso corpo. 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

C) Que tipo de músculo que assegura o movimento dos órgãos internos? 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

D) Cite 5 músculos da parte inferior do corpo humano. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

DATA  29 / 04/ 2020  (4ª Feira)                                                                                          7º ANO                                                                                                 

COMPONENTE CURRICULAR: Língua Portuguesa 

ATIVIDADE:  Leia as questões com atenção para respondê-las.  

1-  O  futuro do presente é empregado para expressar fatos que vão acontecer. Leia a notícia 
como se tivesse sido dada na televisão um dia antes do lançamento da primeira nave espacial à 
Lua . Em seguida, reescreva-a colocando  os verbos sublinhados no Pretérito Imperfeito.  

 
 

A incrível viagem à Lua 
Precisamente às 2 horas, 56 minutos e 29 segundos do dia 20 de julho de 1969, Neil Armstrong 

realizará um antigo sonho da humanidade: pisará no solo lunar. Cerca de um bilhão de pessoas 

assistirão pela TV à maior façanha do século XX. Finalmente o homem conquistará a última 

fronteira, e os Estados Unidos se encherão de orgulho por vencer a União Soviética na corrida 

espacial. 

 



 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
2- Classifique os verbos das orações abaixo  de acordo com os tempos verbais do Modo 
Indicativo: 

 
Exemplo: Gabriel estudou muito para a prova de amanhã; 
Resposta: Verbo estudou- Preterito Perfeito 
 

a) Na próxima semana viajarei com meus primos. 
 
______________________________________________________________________________ 

 
 

b) Os integrantes da banda receberam um bom cachê para fazer o show. 
 
______________________________________________________________________________ 

 

c) As pessoas aprendem com seus próprios erros. 
 
______________________________________________________________________________ 

 

d) Os bombeiros apagarão o fogo rapidamente. 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
 
3- Complete as lacunas das orações abaixo: 
 

 
a) A flor se ____________________ em fruto. (transformar - pretérito perfeito). 
 
b) A gatinha ___________  seu prato servido. (encontrar - pretérito imperfeito). 
 
c) O cãozinho _____________   na piscina. (cair - pretérito perfeito). 
              
d) Tu ___________________________ muito bem. (escrever - presente) 
           
e) As crianças ____________________ mais cedo amanhã. (sair - futuro do presente) 
 
f) Nós __________________  nosso problema através do diálogo. (resolver - futuro do presente) 
 

 

 



 

 

 

COMPONENTE CURRICULAR: Geografia 

ATIVIDADE A: INTERPRETAÇÃO DE IMAGENS E TEXTOS E USO DO LIVRO INTEGRADO 

NO CAPITULO I EIIPARA REALIZAR AS ATIVIDADES. 

 

ANALISE A IMAGEM PROPOSTA NA PÁGINA 207 (BRASIL NO MUNDO) E A IMAGEM DA 

PÁGINA 211 DO LIVRO UNIFICADO (BRASIL-PONTOS EXTREMOS). 

 

DE ACORDO COM AS EXPLICAÇÕES E DEBATES QUE FORAM REALIZADOS EM NOSSAS 

AULAS PRESENCIAIS, RESPONDA: 

 

PARA QUEM NÃO ESTÁ COM A APOSTILA, EM MÃOS, AS IMAGENS SEGUEM ABAIXO: 

 

 

 

IMAGEM RETIRADA DO SITE: https://brasilescola.uol.com.br/geografia/mapa-brasil.htm 

 

 

https://brasilescola.uol.com.br/geografia/mapa-brasil.htm


 

 

 

ALMEIDA, L. M. A. de; RIGOLIN, T.B. Geografia. 1a ed. São Paulo: Ática, 2002. p. 358.  Série 
Novo Ensino Médio. (adaptado) 

IMAGEM COMPLEMENTAR: 

ZONAS CLIMÁTICAS DA TERRA. 

 

IMAGEM RETIRADA DO SITE: https://www.coladaweb.com/geografia/as-zonas-climaticas-da-terra 

 

https://www.coladaweb.com/geografia/as-zonas-climaticas-da-terra


 

 

1) EM RELAÇÃO AS DIMENSÕES LESTE-OESTE, O BRASIL  ESTA LOCALIZADO EM 
QUANTOS E  QUAIS HEMISFÉRIOS? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

2. EM RELAÇÃO AO PARALELO DE 0°, EM QUAL HEMISFÉRIO OBRASIL POSSUI MAIOR 
PROPORÇÃO DE TERRA?JUSTIFIQUE. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

3.  COMO É NOMEADO O PONTO EXTREMO NORTE E LESTE DO BRASIL. 

NORTE: _______________________________________________________________________ 

LESTE:________________________________________________________________________ 

 
4. QUAIS SÃO OS  PONTOS  EXTREMOS  DO  BRASIL QUE SE  LOCALIZAM NO  
COMPLEXO  REGIONAL  DA AMAZÔNIA. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

5. ANALISANDO O MAPA ESCREVA  EM QUAL  HEMISFÉRIO SE LOCALIZA O ESTADO QUE 
VOCÊ MORA. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

6. O BRASIL SE LOCALIZA EM QUAL CONTINENTE?  

__________________________________________________________________________________ 

 



 

 

7. E QUAL OCEANO BANHA O BRASIL À LESTE? 

___________________________________________________________________________ 

 

8. SOBRE A IMAGEM ACIMA DAS ZONAS CLIMÁTICAS DA TERRA E AS  IMAGENS E 
TEXTOS PROPOSTAS NO LIVRO UNIFICADO DE GEOGRAFIA RESPONDA: 

A) O BRASIL SE LOCALIZA EM QUAL ZONA CLIMÁTICA? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

B) O ESTADO DO PARANÁ E SANTA CATARINA SE LOCALIZAM EM QUAL ZONA CLIMÁTICA 
DA TERRA? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

C) PROCURE UMA PAISAGEM QUE REPRESENTA O CLIMA CARACTERÍSTICO DA ZONA 
CLIMÁTICA TROPICAL NO BRASIL E  COLE-A EM SEU CADERNO.(PARA ESSA ATIVIDADE 
PODERÁ USAR:REVISTAS,JORNAIS,LIVROS ANTIGOS,INTERNET ENTRE OUTROS.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

9- A REGIÃO NORDESTE DO BRASIL SE LOCALIZA EM QUALZONA CLIMÁTICA DA TERRA? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 



 

 

10-CITE DOIS ESTADOS DO BRASIL QUE SE LOCALIZAM NA ZONACLIMÁTICA TROPICAL 
DA TERRA. 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 

ATIVIDADE B:  INTERPRETAÇÃO DE IMAGENS E TEXTOS E USO DO LIVRO INTEGRADO 
NO CAPITULO I E II PARA REALIZAR AS ATIVIDADES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- SE TIVER CONDIÇÃO OUÇA A MÚSICA EM CASA, COM SUA FAMÍLIA, CONVERSE COM 
ELES, PERGUNTE SE ALGUÉM JA A CONHECIA, O QUE ACHAM DA LETRA,PERGUNTE  O 
QUE SENTIRAM AO OUVI-LA.  
 

OUÇA-OS EXPRESSAREM SUAS OPINIÕES E DEPOIS RESPONDA:  

ANALISE A LETRA DA MÚSICA, PAÍS TROPICAL,DE JORGE BEN JOR. 

 



 

 

1.  POR QUE O BRASIL É CONSIDERADO UM PAÍS TROPICAL? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

2.  VOCÊ CONCORDA QUE NOSSO PAÍS É BONITO POR NATUREZA? POR QUÊ? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

3.   QUAL A RELAÇÃO DO TÍTULO DA MÚSICA COM A POSIÇÃO DO BRASIL NO MUNDO E 

SUAS CARACTERÍSTICAS CLIMÁTICAS? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

4. NA MÚSICA JORGE BEN JOR FAZ MENÇÃO A UM TIME DE FUTEBOL, O FLAMENGO, 

ESSE É UM TIME QUE REPRESENTA UM MUNICÍPIO DO BRASIL, A QUAL ESTADO E QUAL 

REGIÃO PERTENCE ESSE TIME? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

5.  PODEMOS AFIRMAR QUE TODO O TERRITÓRIO BRASILEIRO SE LOCALIZA NO CLIMA 

TROPICAL? CRIE UMA FRASE QUE JUSTIFICA SUA RESPOSTA. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 



 

6. COMPLETE O QUADRO ABAIXO RELACIONANDO A REGIÃO AO CLIMA E À VEGETAÇÃO, 

COLE UMA IMAGEM OU DESENHE A PAISAGEM QUE ESSE CLIMA REPRESENTA. 

          REGIÃO         CLIMA     VEGETAÇÃO IMAGEM (DESENHO) 

NORTE  

 

 

 

 

 

  

NORDESTE  

 

 

 

 

 

  

SUDESTE  

 

 

 

 

 

  

SUL  

 

 

 

 

 

  



 

CENTRO-OESTE  

 

 

 

 

 

  

 

7.  DE MANEIRA GERAL, NO BRASIL DESTACAM-SE QUAIS TIPOS CLIMÁTICOS?  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

8. O CONTINENTE AMERICANO SE CARACTERIZE POR QUAIS CLIMAS SEGUNDO AS 

ZONAS CLIMÁTICAS DA TERRA. (VER IMAGENS DA PÁGINA 207 DO LIVRO INTEGRADO 

PARA OBTER A RESPOSTA.) 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

9.  QUAIS SÃO OS TIPOS DE ATIVIDADES ECONÔMICAS REALIZADAS NO BRASIL? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

10.ANALISE O MAPA ABAIXO E OS TEXTOS PROPOSTOS NO LIVRO,RELACIONE-OS E 

RESPONDA: 

 

MAPA PARA OBSERVAÇÃO APENAS. 

RETIRADO DO SITE: https://escolakids.uol.com.br/geografia/espaco-industrial-do-brasil.htm 

 

 

https://escolakids.uol.com.br/geografia/espaco-industrial-do-brasil.htm


 

 

 

 

A. QUAIS SÃO AS REGIÕES MAIS INDUSTRIALIZADAS DO BRASIL? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________  

B.  QUAL É A REGIÃO MENOS INDUSTRIALIZADA NO BRASIL?  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

COMPONENTE CURRICULAR: Arte 

ATIVIDADE: Faça uma breve pesquisa sobre a história da Escultura e registre as informações 

que julgar importante. Após, escolha uma imagem (escultura) para representar em forma de 

desenho.  

 

 



 

 

DATA 30/ 04 /2020  (5ª Feira)                                                                                          7º ANO                                                                                                 

COMPONENTE CURRICULAR: Matemática 

ATIVIDADE:  Realize a leitura dos enunciados com atenção e não se esqueça de registrar os 

cálculos em suas respostas. 

 

1) Um comerciante comprou uma mercadoria por R$ 9 500,00. Querendo obter um lucro de 12%, 
por que preço deverá vender a mesma? 
 

 

 

2) Em uma loja de informática, Paulo comprou: um computador no valor de 2.200 reais, uma 
impressora por 800 reais e três cartuchos que custam 90 reais cada um. Os objetos foram pagos 
em 5 parcelas iguais. O valor de cada parcela, em reais, foi igual a: 
 
a) 414                                            
b) 494 
c) 600 
d) 654 
 
 
 
3) Joana tem uma dívida de R$ 6.000,00. Conseguiu um primeiro desconto de R$ 780,00 e um 
outro desconto que reduziu a dívida a R$ 3.320,00. Qual foi o valor do segundo desconto? 
 
 
 
 
 
 
4)  A prestação de um terreno é de R$ 878,00 e vence todo dia 10. Pagando atrasado, há uma 
multa de R$ 6,20 por dia. Como a prestação foi paga somente no dia 25, qual foi o valor cobrado? 
 
 
 
 
 
 
5)  Na reta numérica da figura abaixo, o ponto E corresponde ao número inteiro -9 e o ponto F, ao 
inteiro -7. 

 
Nessa reta, o ponto correspondente ao inteiro zero estará: 
 



 

 
a) Sobre o ponto M                                              c) Entre os pontos I e J 
 
b) Entre os pontos L e M                                      d) Sobre o ponto J. 
 
 
 
6) Resolva: 
 
a) (- 3)2 + (- 4) =                                        
 
 
 
 
b) – (-10)= 
 
 
 
c) – 180 + (-5) =                                                 
 
 
 
 
d) - 82 = 
 
 
 
e) – 18º + (-5)2 

 

 

 

f) 04 . (- 23)2  

 
 
 
7) O módulo de:  
 
a) │-6│ 
 
a) │-8│ 
 
a) │-22│ 
 
 

8) Complete a tabela:  
 

Antecessor Número Sucessor 

 0  

 -8  

  -15 

 5  

 



 

 

COMPONENTE CURRICULAR: Ciências 

Atividade 1 – Leia com atenção e responda o que se pede.  

 

 

 

 

 

Explique com suas palavras os experimentos que serviram de base para a construção das 
Teorias de abiogênese e depois da biogênese. Você poderá consultar as páginas 444 a 446 de 
sua apostila, caso tenha alguma dúvida.  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Atividade 2 – Leia com atenção.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Explique as Leis de Lamarck (Lei do uso e desuso e a Lei da transmissão dos caracteres 
adquiridos) e de Darwin (Lei da seleção natural) através de desenhos (como em uma revista em 
quadrinho). Se tiver dúvidas sobre o assunto consultar a apostila, páginas 450 e 451. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

       A Origem da vida foi baseada principalmente em duas teorias: Teoria da 

abiogênese e Teoria da biogênese. A teoria da abiogênese baseava-se na 

ideia de geração espontânea (vida podendo surgir de matéria bruta), e a 

teoria da biogênese baseava-se na ideia de que um ser vivo só surgir de um 

outro ser vivo. Cada uma delas foi baseada em experimentos. 

       

      Todos os seres vivos sofrem transformações ao longo do tempo, esse processo é 
chamado de Evolução. A evolução é um processo que se iniciou quando os primeiros seres 
vivos surgiram e continua acontecendo, não é algo que possa ser evitado ou burlado, 
simplesmente acontece. Na tentativa de tentar compreender o processo de evolução sofrida 
pelos seres vivos, dois grandes homens se destacaram: o naturalista francês, Jean-Baptiste 
Lamarck, e o naturalista inglês, Charles Darwin (com contribuições do naturalista inglês 
Alfred Russel Wallace). Ambos tentaram explicar o processo da evolução através de Leis. 
Lamarck propôs a Lei do uso e desuso e a Lei da transmissão dos caracteres adquiridos, e 
Darwin propôs a Lei da seleção natural. 

 



 

 

COMPONENTE CURRICULAR: Inglês 

Atividade 1: Leia com atenção o enunciado das atividades e responda o que se pede.  

 

Jim and Darry l  work  together  

Jim and Darryl work together. They're coworkers. They both work as 

salespeople for a furniture company in Chicago. Their day begins at 9:30 in 

the morning and it ends at six or seven in the evening. They like the 

company that they work for, but business isn't very good these days because 

of the economy. 

Jim is married and has two kids. He's worried that he's not making enough 

money right now to support his family. He's trying to save money for the future 

in case he loses his job 

Darryl is single. He worries a little about his job, but he doesn't have the same kind of 

responsibilities that Jim has. On the weekends, Darryl likes to play golf and go out with his friends. 

Glossary 

 

 

 

1- How much do you remember from the reading? Answer the questions in Portuguese. 

a) Para qual tipo de companhia Jim and Darryl trabalha? 

______________________________________________________________________ 

 

b) O que eles fazem? 

_____________________________________________________________________ 

 

c) Quantos filhos Jim tem? 

_____________________________________________________________________ 

Together – juntos 

Coworkers – colegas de trabalho 

Furniture – móveis 

Begin – começar 

Business - negócios 

Married – casado 

To save – economizar 

Worry (worries) – preocupado 

Weekends – fins de semana 

Go out – sair  

 



 

 

d) O que Darryl gosta de fazer nos finais de semana? 

_____________________________________________________________________ 

 

2-  Demonstrative pronouns: 

 

 

 

 

3 - Read the text and complete the sentences according the text. 

 

Tony surfs all summer long. He lives in southern California where surfing is a 

very popular sport. Almost every day after work, he goes to the beach with 

his surfboard to meet his friends and see what the waves look like. 

Some days the water is calm, but small waves are not good for surfing. It's 

important to have big waves. On days when the waves are big, there are a 

lot of surfers. Sometimes it gets too crowded. 



 

A lot of people like to watch Tony surf. He's very good at it. Someday he 

wants to become a professional surfer, but his parents want him to become a 

doctor. 

Next month Tony is going down to Mexico to surf. His friends tell him that the waves are bigger 

there, and there aren't too many surfers. 

 

Vocabulary 

 

 

 

 

a)  What does Tony like to do in the summer?     He likes to _____________. 

b) What conditions are necessary for surfing?     Surfers need big _____________. 

c) What does Tony's parents want him to become?   They want him to become a 

____________. 

d) Where is Tony going next month?     He's going to _______________. 

 

4- Unscramble the sentences. 

 

a) drinks / coffee / sometimes / Robert / evening / in / the. 

_____________________________________________________________ 

 

b) often / play / How / she / does / tennis / ? 

______________________________________________________________ 

 

5 - Read this two interviews, and match the questions to the corresponding answer. 

 

Beach – praia 

Calm – calmo 

Crowded – lotado 

 

Surf - surfar 

Too many - demasiado 

Wave - onda 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( A ) What does Felix do? (     ) She works until 8 or 9 o’closk in the evening. 

( B ) What does he do in Europe? (     ) He’s a chef. 

( C ) When does Julia finish work? (     ) She’s a electrician. 

( D ) What does she do? (     ) He makes a TV programs about Chinese 

cooking. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


