
 

OBSERVAÇÃO: Caro aluno, você 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)                                                                                     EJA- 7º ANO                                                                                                 

COMPONENTE CURRICULAR: Língua Portuguesa 

ATIVIDADE: Leia todas as atividades com atenção.  

1) Leia a tirinha do Calvin. 

 

Na tirinha acima, há  advérbios de:  

(A)  Tempo 

(B) Lugar 

(C) Modo 

(D) Dúvida 

(E) Nenhuma das alternativas está correta. 

 

Leia com atenção o texto abaixo e responda às questões:  

 

Apagão em escala planetária festejará o brilho das estrelas 

Pouca gente ouviu falar de poluição luminosa, mas tal coisa existe e é um pesadelo na vida de 
astrônomo, pois rouba a beleza do céu estrelado. Não foram os astros que perderam o frescor, a 
humanidade é que iluminou intensamente a Terra e ofuscou a noite. A poluição luminosa é 
causada pelo excesso de iluminação urbana. (…) Para chamar a atenção para o problema, 
astrônomos de diversos países começaram a organizar algo como o dia mundial do céu escuro. A 
idéia é que as luzes das cidades fossem apagadas por alguns instantes. Isso em 18 de abril de 
2005, quando seriam lembrados os 50 anos da morte de Albert Einstein. 
 

(Revista O Globo, Rio de Janeiro, 3/10/2004) 

 

 



 

 

2 ) Qual é a finalidade deste texto?  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

3) Da leitura do texto, pode-se entender que a poluição luminosa é provocada 

(A)  pelo brilho intenso das estrelas. 

(B)  pela perda do frescor dos astros. 

(C)  pela pouca iluminação de algumas cidades. 

(D)  pelo excesso de iluminação urbana. 
(E)  pelo brilho lunar. 
 
4) Existe uma questão central tratada no texto. Assinale (V) para Verdadeiro e  (F) para Falso.  
 
a) (      )  Economia de energia 

b) (      )  Beleza das estrelas. 
c) (      )  Pesquisa dos astros. 
d) (      )  Poluição luminosa. 
e) (      )   A falta de luz.  
 

 

COMPONENTE CURRICULAR: Matemática 

ATIVIDADE:  Leia com atenção os enunciados dos exercícios e não se esqueça de registrar seus 

cálculos. 

1) Uma pessoa ganha R$ 23,00 por hora de trabalho. Quanto tempo deverá trabalhar para 

receber R$ 828,00? 

 

 

 

 

2)  Numa pista de atletismo uma volta tem 400 metros. Numa corrida de 10.000 metros, quantas 

voltas o atleta tem de dar nessa pista? 

 

 

 

 

 



 

3) Quantos grupos de 18 alunos podem ser formados com 666 alunos? 

 

 

 

 

4)  Ao pagar R$ 426,00, liquidei uma dívida de R$ 1.000,00. Quanto já havia pago dessa dívida? 

 

 

 

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

produto? 

 

 

 

 

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

COMPONENTE CURRICULAR: Geografia 

ATIVIDADE: Leia com atenção.  

Um grupo de bordadeiras do interior do Ceará luta para aumentar a produção, variaras mercadorias 

e colocar em ação uma loja virtual. Uma das idealizadoras da proposta afirma que as artesãs, acostumadas 

a trabalhar na soleira das portas de suas casas, passaram a ter grande demanda pelos produtos depois de 

participarem de dois grandes desfiles. 

Disponível em: www.otempo.com.br.Acesso em: 11 ago. 2014 (adaptado). 

 

 

1) As modificações na atividade mencionada estão sendo estimuladas pela: 

(A) expansão das vendas. 

(B) elevação da escolaridade. 

(C) manutenção dos empregos. 

(D) qualificação da mão de obra. 

 

http://www.otempo.com.br/


 

 

2) As taxas de natalidade e mortalidade representam importantes elementos estatísticos para a 

compreensão da dinâmica populacional no que concerne ao seu: 

 

(A) nível de fecundidade.  

(B) crescimento natura.  

(C) crescimento absoluto. 

(D) índice de densidade demográfica 

(E) nível de superpovoamento. 

 

 

3) Observe a charge abaixo. 

 

 
Charge sobre o problema das enchentes urbanas 

Duke. Disponível em: <http://dukechargista.com.br>. Acesso em: 12 jun. 2015. 

O que é retratado na charge? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

COMPONENTE CURRICULAR: História 

ATIVIDADE:  

Uma breve história do Brasil 
Leia o texto a seguir: 

http://dukechargista.com.br/


 

    Diferentemente dos intrusivos paulistas, os criadores de gado nordestinos adentraram não nas 
matas e alagados, mas nas vastas extensões de terra distantes do fértil litoral. Faziam-no 
mansamente. Faziam-no, aliás, desde a montagem dos primeiros engenhos. Em 1549, com a 
instalação do governo-geral, começou a lenta expansão da pecuária no Nordeste. Uma das 
figuras emblemáticas dessa forma de conquista do sertão foi o português Garcia d’Ávila, que, 
tendo recebido umas terras de pasto nos campos de Itapoã das mãos do governador Tomé de 
Souza, logo as estendeu até a enseada de Tatuapara, onde ergueu uma construção com traços 
medievais: A casa da Torre. Em poucos anos, tornou-se um dos mais ricos homens da Bahia. 
Devagarzinho, manadas baianas, imensas e silenciosas, percorreram léguas e léguas do território 
brasileiro, espalhando-se entre o que hoje é o Piauí e as nascentes do rio São Francisco, 
em Minas Gerais. 
    O sertão, significando na época as terras apartadas do litoral, era o palco dessa nova 
ocupação. A vida ali não era fácil. O cotidiano desenrolava-se sob o sol causticante e solo árido. 
De agosto a dezembro, a falta d’água era tanta que muitas pessoas quase não tinham o que 
beber. Junto com a seca vinham as crises de abastecimento. Quase nada florescia, nem crescia. 
A regularidade das estiagens era apavorante: anos como os de 1660, 1671, 1673 ou 1735, 
deixaram marcas. Preocupadas,  as autoridades anotavam em correspondências oficiais: “ Há 
dois anos que se experimenta nesta capitania e em todo o Estado uma total falta d       ‘água, por 
cuja causa se destruíram as plantas e não produziram as safras, além do que há grande falta de 
carne e farinha.”  As dificuldades alimentares em outros registros , como aquele de 1697, em que 
um padre anotava sobre os sertanejos: “ comem esses homens só carne de vaca com laticínios e 
algum mel que tiram pelos paus “  a carne ordinariamente se como assada, porque não há 
panelas em que se coza. Bebem água em poços e lagoas sempre turvas e muito assalitrada. Os 
ares são muito grossos e pouco sadios. Desta sorte vivem esses miseráveis homens, vestindo 
couros e parecendo tapuias. A pobreza sertaneja era um dado real, embora escapasse ao relato 
do padre europeu a luta dos homens para se adaptarem ao meio ambiente. Para ficar em poucos 
exemplos , que se pense no uso de fibras vegetais substituindo tecidos vestir, nas redes de fibras 
de caroá, no cardápio agreste de carne de tatu ou peba, a da paçoca de carne de sol pilada com 
farinha e rapadura. 
 

DEL PRIORE, Mary e VENANCIO, Renato. Uma breve História do Brasil. São Paulo: Editora 
Planeta do Brasil, 2010. http://resumodaobra.com/mary-del-priore-renato-venancio-brasil-

sertanejo/adaptado 
  

1) Qual é o principal assunto tratado no texto acima? 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

  

2) De acordo com o texto, qual era o principal objetivo da ocupação das terras do interior? 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

 

 



 

3) Explique como eram as condições de vida das pessoas que viviam na colônia. 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

  

4) Analise a frase a seguir: 

“ O sertanejo é antes de tudo um forte”. 

Essa frase faz parte da obra Os sertões , do escritor Euclides da Cunha(1866-1909). 

Faça uma relação dessa citação com informações contidas no texto que descrevem a capacidade 
de adaptação dos habitantes do sertão. 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

 

COMPONENTE CURRICULAR: Educação Física 

Atividade: 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! 



 

 

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

COMPONENTE CURRICULAR: Língua Portuguesa 

ATIVIDADE:  Leia a introdução deste texto que descreve a cidade mineira de Poços de Caldas: 

 

Descanso continua sendo a palavra de ordem para os casais que chegam a Poços de Caldas, 

bucólica estância hidromineral no Sul de Minas Gerais. Suas águas - com propriedades alcalinas, 

sulfurosas, radioativas e termais - convidam a relachantes banhos de imersão e a um passeio 

percorrendo as dezenas de fontes e caxoeiras espalhadas pela cidade. [...].  

Disponível em: <http://www.feriasbrasil.com.br/mg>.  

 

1)  Agora, identifique dois erros (colocados propositalmente pela autora desta atividade) 
referentes à ortografia. Em seguida, reescreva as palavras de forma adequada: 
 
_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

2)   Complete com “x” ou “ch”: 

fa____ina                                            la____ante                                          col____a 

ca____umba                                       ____ingar                                            ____iqueiro 

en____oval                                         ____u____u                                        ____adrez 

engra____ar                                       ma____ucado                                     ____ique 

en____ente                                        pu____ar                                             en____uto 

cai____a                                                         to____a                                                            _____eio 

 

COMPONENTE CURRICULAR: Matemática 

ATIVIDADE: Leia com atenção e não se esqueça de registrar seus cálculos.  

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

 

2) Um livro tem 216 páginas. Quero terminar a leitura desse livro em 18 dias, lendo o mesmo 
número de páginas todos os dias. Quantas páginas preciso ler por dia? 

 

 



 

 

3) Na reta numérica abaixo, a localização da fração  está representada pela letra 

 

(A) A.  

(B) B.  

(C) C.  

(D) D. 

 

 

4) Luana comprou uma moto em 17 prestações de R$ 990,25, sem entrada. Quanto custará a 

moto no prazo final de 17 meses?  

 

 

 

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

COMPONENTE CURRICULAR: Ciências 

ATIVIDADE:  Pesquise e produza um pequeno texto descrevendo algumas ações que você precisa 

fazer para contribuir na economia de água em sua casa. 
 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

 



 

 

COMPONENTE CURRICULAR: Inglês 

1) Complete o quadro a seguir, na ordem correta, com os Days of the week (dias da semana) que 

estão faltando.  

 

Sunday 

 

 

Wednesday 

 

 

 

 

2) Responda em inglês:  

Seu animal preferido: __________________ 

Sua cor preferida: _________________ 

A sua idade: _____________ 

 

 

3) Faça os cálculos e escreva o nome dos números em inglês: 

a) 1 + 20 = _____________________ 

b) 35 - 20 = _____________________ 

c) 10 + 2 = _____________________ 

d) 2 x 5 = _____________________ 

e) 27 + 7 = _____________________ 

f) 12 + 4 = _____________________ 

 

 



 

 

COMPONENTE CURRICULAR: Arte 

ATIVIDADE:  Você conhece a obra abaixo? Se trata de uma releitura da obra “Abapuru” de 
Tarsila do Amaral. Romero Brito fez uma homenagem a essa artista brasileira tão importante. 
Analise as duas obras.  

 

 

1) Qual obra você mais gostou? Justifique sua resposta. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

2) O que você observou de diferente nas duas obras? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

3) Quais tipos de traços Romero Britto utiliza em sua obra? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

4) Pesquise o significado de “Abapuru”. 

______________________________________________________________________________ 


