
1ª Coletânea de Atividades Pedagógicas - CAPs    -     7º  ANO

Orientações:
▪ As respostas das atividades deverão ser registradas no caderno;
▪ Se for possível a impressão da atividade, orientamos que seja colada no caderno do aluno para melhor organização;
▪ Lembre-se de colocar a data e o número da atividade no caderno.
▪ O tempo previsto para a realização da atividade é de 15 dias.

LÍNGUA PORTUGUESA
Leia o texto abaixo:

Ai, que sono!
A cabeça fica pesada,  os olhos não param abertos,  os movimentos se tornam vagarosos...  Aos

poucos, você vai se desligando de tudo e quase nem ouve mais a TV nem as vozes das pessoas ao redor.
Está na hora de ir para a cama! 

Dormir  é gostoso.  Tanto  que dá a maior preguiça acordar  de manhã.  Cair  no sono também é
importante para a saúde, porque ajuda a descansar e recarregar as energias.

Além disso, enquanto dormimos, muitas coisas acontecem em nosso corpo.
Os  sentidos  funcionam,  mas  o  cérebro reage  menos  aos  estímulos.  Porém,  se  você tiver  uma

sensação na pele ou sentir um cheiro, isso pode influenciar seus sonhos.
As pálpebras se fecham para evitar  a  entrada de luz.  Nós somos programados  para descansar

quando está escuro.
A respiração fica mais lenta. Com os órgãos funcionando devagar precisamos de menos oxigênio.
Os ouvidos praticamente se desligam. Só ouvimos sons bem altos, como o do despertador tocando.
O organismo libera maior quantidade de substâncias que estimulam o crescimento e renovam as

células.
A temperatura do corpo cai e sentimos um pouquinho de frio.

Recreio. n. 468, p. 12. 

1. Durante o sono, a respiração é mais lenta, porque:
A) temperatura do corpo diminui.
B) as pálpebras se fecham.
C) o corpo precisa de menos oxigênio.
D) os ouvidos se desligam.

Observe as classes gramaticais abaixo e em seguida responda as questões:

Adjetivo é toda palavra que se refere a um substantivo indicando-lhe um atributo. Flexionam-se em
gênero, número e/ou grau. Exemplos: O pássaro é lindo; A mulher é bonita.

Verbo é  toda  palavra  que  indica  ação,  estado  ou  fenômeno  da  natureza.  Os  tempos  verbais  são
classificados, basicamente, em três tipos: presente, pretérito e futuro. Exemplos: presente – O aluno
chega na escola; pretérito – O aluno chegou na escola; futuro – O aluno chegará na escola.

2. Observe as frases abaixo e grife os adjetivos:
A) A cabeça é pesada.
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B) Dormir é gostoso.
C) Fiz um bolo fofinho.
D) Cai no chão escorregadio.
E) Que dia lindo!
F) A internet é bastante veloz.

3. Circule os verbos das frases e escreva em que tempo estão:
A) “A cabeça fica pesada…”
B) os movimentos se tornaram vagarosos. 
C) A temperatura do corpo cairá e sentiremos um pouquinho de frio. 
D) “Nós somos programados para descansar quando está escuro.” 
E) As pálpebras se fecharão para evitar a entrada de luz.
F) O organismo liberou maior quantidade de substâncias.

4. Analise as duas frases abaixo, identifique qual delas Joana tem a maior quantidade de perfumes e
classifique os artigos presentes nas mesmas:
I – Joana tem o perfume preferido.
II – Joana tem um perfume preferido.

5.Releia o primeiro parágrafo do texto e retire os sete substantivos presentes.

6. Enumere as frases de acordo com a lista abaixo:
1) Verbo de ação
2) Verbo de estado
3) Fenômeno da natureza

(   ) “A cabeça fica pesada...”
(   ) “...os olhos não param abertos...”
(   ) Choveu muito à noite.
(   ) Os órgãos funcionam devagar.
(   ) Relampejou ontem.
(   ) “Só ouvimos sons bem altos...”

MATEMÁTICA

População do Rio é solidária com as vítimas da chuva
1. Os alunos de uma escola aderiram à Campanha de Arrecadação de alimentos não perecíveis, roupas,
água mineral e colchonetes, para ajudar as vítimas das fortes chuvas que atingiram o Rio de Janeiro no
mês de abril.  O 3º ano arrecadou 70 colchonetes e o 4º ano arrecadou 125 colchonetes.  O 4º ano
arrecadou a mais:
( A ) 55 colchonetes.   ( B ) 95 colchonetes.      ( C ) 170 colchonetes.      ( D ) 195 colchonetes.

2. A quantidade de roupa arrecadada foi de 945 peças e foi dividida igualmente entre 7 comunidades.
Cada comunidade recebeu:
( A ) 115 peças.       ( B ) 125 peças.     ( C  ) 135 peças.        ( D )145 peças.
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3. A professora Flávia pediu para seus alunos calcularem o resultado desta operação. O resultado da

operação  é:
( A ) 7453.         ( B ) 7499.         ( C ) 8359.          ( D ) 8393. 

4. Eva recebeu os amigos para a abertura da Copa do Mundo. Ela preparou uma pizza para o lanche e a
dividiu em 4 pedaços iguais. Durante o intervalo foram consumidos 3 pedaços da pizza. A fração que
representa os pedaços da pizza que foram consumidos é

5. Carlos recebeu um folheto informando sobre o calendário de vacinação da Gripe A - Influenza (H1N1),
contendo os 4 grupos a serem imunizados.  No posto de saúde próximo à casa de Carlos,  já  foram
vacinadas 350 pessoas de cada grupo. Ao todo, foram vacinadas:
 (A) 1200 pessoas.       (B) 1290 pessoas.       (C) 1400 pessoas.         (D) 1490 pessoas. 

6. Para fazer um trabalho, a professora Flávia dividiu as 3 turmas de 5º ano, com 108 alunos, em grupos
de 4 alunos. Quantos grupos foram formados?
( A ) 25 grupos.       ( B ) 26 grupos.      ( C) 27 grupos.       ( D ) 28 grupos.

7. Renata comprou uma torta de coco e uma torta de chocolate. João comeu 
1
5

 da torta de coco e Pedro

comeu 
2

10
 da torta de chocolate. Podemos afirmar que

(A) João e Pedro comeram a mesma quantidade da torta.   
(B) Pedro comeu 1 pedaço a mais que João.
(C) João comeu 5 pedaços a menos que Pedro.
(D) Pedro comeu menos torta que João

8. Um número pode ser decomposto como: 7000 + 200 + 80 + 9. Esse número é:

(A) 728.      (B) 7089.       (C) 7289.        (D) 9827

GEOGRAFIA

01.  Marque a alternativa correta sobre as quatro estações do ano.
(A) As estações do ano são bem definidas em todo o planeta.
(B) O outono é a estação do ano que recebe maior quantidade de radiação solar.
(C) O verão é a estação do ano que começa com o término do outono e antecede a primavera.
(D) O movimento de translação, juntamente com a inclinação do eixo da Terra em relação ao plano 
orbital, é responsável pelas estações do ano.
(E) As estações do ano não alteram a dinâmica natural de um determinado local.

02.  Sobre o sistema solar, assinale V para verdadeiro e F para falso e marque a alternativa correta:
(   ) O Sol compõe a maior parte da matéria de seu sistema e realiza um movimento de rotação.
(   ) Todos os planetas do sistema solar realizam o movimento de translação.
(   ) Plutão, em 2006, foi rebaixado para a categoria de “Planeta Anão” apenas por ser muito pequeno.
(   ) O sistema solar é composto por oito planetas, quatro deles rochosos e quatro gasosos.
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(   ) O maior planeta do sistema solar é Júpiter.
(   ) Os dois planetas “vizinhos” da Terra são Marte e Júpiter.
(   ) A lua terrestre é o único satélite natural do sistema solar.
(   ) Apenas o planeta Terra apresenta água em seu estado líquido em todo o sistema solar.

(A) F-F-V-F-V-V-V-F
(B) V-V-F-V-V-F-F-F
(C) V-V-V-F-F-V-F-V
(D) NENHUMA DAS RESPOSTAS ACIMA

03.  O relevo apresenta grande diversidade de formas que se manifestam, ao longo do tempo e do
espaço,  de modo diferenciado devido às  combinações e interferências  dos demais  componentes da
paisagem. Sobre o texto, as formas de relevo, as estruturas, os processos e as relações que  governam a
dinâmica da paisagem, assinale a alternativa INCORRETA:
(A) Nas regiões mais estáveis das placas tectônicas, as formas de relevo geralmente são mais suaves,
resultantes de longos períodos de erosão e sedimentação.
(B) A ação das águas pluviais e fluviais é marcante nas regiões de climas tropicais quentes e úmidos,
conferindo ao relevo formas arredondadas.
(C) As formas de relevo esculpidas nas grandes unidades estruturais, como as cadeias de montanhas, os
escudos cristalinos e as bacias sedimentares, resultam da ação de um conjunto de processos externos,
quais sejam: o intemperismo, a erosão, a sedimentação e o vulcanismo.
(D) O  relevo  terrestre  é  resultado  da  ação  de  forças  internas  e  externas  ao  longo  do  tempo.
As  forças  internas,  também  designadas  como  endógenas,  são  aquelas  condicionadas  pela  energia
armazenada no interior do planeta e responsáveis pelo tectonismo e vulcanismo.

04. O relevo é definido como a forma da superfície terrestre, podendo ser classificado de acordo com a 
variação de nível. Entre os fatores responsáveis por dar forma (modelar) ao relevo estão os vulcões,
terremotos, clima, chuvas, geleiras, ventos, a ação do homem, entre outros. As principais formas de 
relevo existentes na Terra são:
(A) Serras, morros e baixadas.
(B) Planalto, planície, depressões e montanhas.
(C) Planalto, serras e acidentes.
(D) Planícies, depressões, acidentes e morros.

05.  “As ______________, também conhecidas como rochas magmáticas, são formadas pela solidificação
(cristalização) de um magma, que é um líquido com alta temperatura, em torno de 700 a 1200ºC, 
proveniente do interior da Terra. Podem conter jazidas de vários metais (p. ex. ouro, platina, cobre, 
estanho) e trazem à superfície do planeta importantes informações sobre as regiões profundas da crosta 
e do manto terrestre”.
Assinale a alternativa que completa a lacuna do texto acima:
(A) Rochas sedimentares
(B) Rochas Metamórficas
(C) Rochas Ígneas
(D) Rochas Basálticas

   HISTÓRIA

OLA ALUNOS!
   Neste ano letivo, estudaremos a História Medieval e a História Moderna, que nos levará a termos 
importantes conhecimentos dentro do processo histórico vivido pela humanidade.
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   Na Idade Média, ( século V até o século XV) foi um período que aconteceram várias mudanças na 
Europa Ocidental. Vamos estudar um novo modelo que será conduzido geograficamente pelo espaço 
rural onde teremos socialmente o aparecimento de novas classes sociais: Senhores feudais, vassalos, 
servos, burguesia e o poder ideológico direcionado pelo clero (Igreja Católica). 
 
1.  Dentro das mudanças que aconteceram na Idade Média, podemos perceber que no decorrer deste
movimento histórico, uma determinada classe social será fortalecida através das melhorias tecnológicas:

(A) Burguesia                  (B) Vassalos        (C ) Senhor feudal        (D ) Servos      (E) Alfaiates 

2. Em 1453, o mais poderoso Império da humanidade entrou em decadência devido as invasões de
determinados povos que eram chamados pelos romanos de surgimento pelo seguinte nome:
(A ) Bárbaros         (B ) Lépidos       (C) Vândalos         (D ) Hunos              (E) Canudos

3. Nome das cidades na Idade Média caracterizada pelo surgimento de uma determinada classe social:
(A ) Burguesia       ( B) Servos       (D ) Roma      (E ) Capital

4. A idade Média ideologicamente foi conduzida pelas ideias promovidas pelo poder da Igreja Católica, a
qual politicamente foi chamada socialmente:
(A) Teocentrismo         (B) Antropocentrismo       (C) Capitalista    (D ) Comunista     (E ) Socialista
   
5. Pesquise os significados das seguintes palavras:

* Sionismo, Indulgências e Teocentrismo. 

CIÊNCIAS

1. Observe a representação dos sistemas I, II e III e seus componentes. O número de fases em cada um é,
respectivamente:
I- óleo, água e gelo. 
II- água pura e gelo.
III- água salgada, gelo, óleo e granito.
 
(A) 3,2,6.         ( B) 3,3,4.         ( C ) 2,2,4.               ( D) 3,2,4.

2. Assinale a alternativa que apresentam mistura homogênea: 
(A ) Água mineral      
(B ) Ferro      
(C ) gasolina com areia
(D ) água com óleo.
  
3. As principais células estudas são a célula animal e a célula vegetal. O que diferencia uma célula vegetal
de uma célula animal:
( A )A célula vegetal tem cloroplastos e não possui parede celular.
( B )A célula vegetal não tem membrana plasmática.
( C )A célula vegetal é igual a célula animal.
( D )Todas as afirmativas estão incorretas.

4. Numa floresta foram encontrados os seguintes seres. De acordo com os conhecimentos adquiridos
sobre os seres no meio ambiente, qual afirmativa é incorreta:
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(A )Nos exemplos acima somente a planta é o ser autótrofo.
(B ) O sol e a vaca são seres procariontes e autótrofos.
(C ) O sol e a nuvem são seres abióticos.
(D) Todas as afirmativas estão corretas

5. Qual é a função do sistema nervoso no corpo humano:

( A ) Transformação e distribuição dos alimentos.
( B ) Circulação de substâncias.
( C ) Comando e controle de todas as do corpo.
( D ) Perpetuar e multiplicar a espécie humana.

EDUCAÇÃO FÍSICA

1.  O que é  atividade física?  Segundo Caspersen (1985)  é compreendido como qualquer  movimento
corporal produzido pelos músculos esqueléticos, que resulta em gasto energético maior que os níveis de
repouso. Temos como exemplos: esportes e brincadeiras, afazeres doméstico e exercícios na academia.
Um dos sinais  emitidos pelo nosso corpo para saber que estamos nos  exercitando,  é  o suor.  Dessa
maneira, marque com um X as imagens que representam ser uma atividade física.

               (______)                                             (______)                                                           (______)

          (______)                                                     (______)                                                                     (______)
2. Ainda sobre atividade física, como anda a sua rotina? Você faz parte do grupo que frequentemente se
exercita, ou do grupo que pouco se exercita? Como foi a sua rotina durante o período das férias? Faça
um breve relato de no máximo sete linhas contando um pouco sobre o assunto.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

3. Para finalizar nossa aula sobre atividade física, Faça um desenho sobre o tipo de atividade física que
mais lhe agrade. Caso você também goste de algum tipo de atividade não sendo física, fique a vontade
para desenhar também!

INGLÊS

1-Read the text and answer the questions:
Hello! I am Jonas, I am a good student  and I am  a Brazilian boy. Today is Sunday and I am on the beach 
with my family. It´s 10 o´clock now, and  the sun is very hot, because it is summer. I love summer. I love 
beach. Summer is my favorite season.
Questions
A) Is Jonas an American boy?
…………………………………………………………………………………………………..
B)  Where is Jonas?
……………………………………………………………………………………………………
C)  In the text, What day is today?
…………………………………………………………………………………………………….
D)  In the text, What time is it?
…………………………………………………………………………………………………….
E) What  is your favorite season?
…………………………………………………………………………………………………….
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