
 
EMEF ITAPUTANGA 

7° ANO - 4ª Coletânea de Atividades Pedagógicas - CAPs  

Aluno(a):___________________________________________Turma:_____ 

 

PORTUGUÊS 
Habilidades:  

(EF06LP05) Identificar os efeitos de sentido dos modos verbais, considerando o gênero textual e a intenção 
comunicativa. 
(EF05LP05) Identificar a expressão de presente, passado e futuro em tempos verbais do modo indicativo. 

 
Leia. 

 

01- Qual a expectativa criada pela leitura do primeiro quadrinho? 
__________________________________ 
02- A expressão dos homens no segundo quadrinho indica que eles pensaram o que respeito da 
atitude de Hagar? ___________________________________________ 
 

Há palavras, nos quadrinhos, que expressam diferentes ideias. 
Ação: “precisamos fazer”, “vá”, “volte” 
Estado: “estão” 
Fenômeno da natureza: “chovendo” 
Essas palavras são empregadas para situar os fatos.  

Verbo é uma palavra variável, que exprime ideia de estado, ação e fenômenos naturais. 

 

Leia esta historia em quadrinhos: 

 



03- Nos três primeiros quadrinhos, o Menino Maluquinho dá uma série de ordens ao cãozinho. 

a) Que palavras traduzem essas ordens?  

b) Qual foi a reação do cão?  

c) As ordens que o Menino Maluquinho dá indicam ações que o cão poderia praticar. Que 

outras palavras da tira também indicam ação?  

04- Observe esta frase:   “ O cachorro é só suporte!” A palavra é indica ação ou estado? 

______________________________ 

Leia o texto abaixo 

Por que os beija-flores voam tão rápido? 
    Isso acontece porque as asas são adaptadas para fazer movimentos em forma de 8. Algumas 
espécies batem as asas 28 vezes em um só segundo! Eles conseguem rodopiar, voar para trás, 
fazer curvas rápidas e até parar no ar. Por serem tão velozes, gastam muita energia e precisam 
comer bastante. Esses pássaros se alimentam de néctar das flores e insetos, alguns chegam a 
comer 10 vezes o peso do corpo por dia – como se uma criança de 40 quilos comesse 400 quilos 
de alimento em um só dia! 

“Recreio”, n. 655, p.5 
05- Das formas verbais destacadas no texto, que indicam: 
a) ação: ________________________________________________________________ 

b) estado: ______________________________________________________________ 

 

 

Tempos verbais 
Os tempos verbais (presente, pretérito e futuro) 
indicam quando ocorre a ação, estado ou 
fenômeno expressado pelo verbo, em suma: 
Presente - não só indica o momento atual, mas 
ações regulares ou situações permanentes. 
Exemplos: Tomo medicamentos. / Estou aqui! / 
Lá, neva muito 
 
Pretérito - indica momentos anteriores, decorridos 
ou acabados.  
Exemplos: Eles fizeram mesmo isso? / Eu 
não acreditava no que meus olhos viam. 
Trovejou a noite toda! 
 
Futuro - indica acontecimentos que se realizarão.  
Exemplos: Dormirei o dia todo se for preciso. / 
Ficarei aqui! / Ventará durante o dia. 

 
06 – Circule os verbos das frases abaixo: 
a) Os meninos brincavam com a bola. 
b) Papai me chamou para passear no parque. 
c) Entrei, falei com o diretor. 
d) Ao sentir a patadas, o lobo correu. 
e) A borboleta tem asas coloridas 

07- Indique os tempos verbais nas frases: (PRESENTE - PASSADO - FUTURO) 
a) Papai gosta de verdura. ________________ 
b) José ganhou uma bola. _________________ 
c) Damião estudará a lição. _____________ 
d) Marisa acordou cedo. _________________ 
e) Os meninos jogarão basquete. _______________ 
 

https://1.bp.blogspot.com/-tdv8l67YvAg/WgSk69bPCRI/AAAAAAAAEKE/vFHHfncGpcMgFEL6HfzMcqTYkUO-9uwTgCLcBGAs/s1600/VERBOS.jpg


 
08- Escreva ao lado: AÇÃO, FENÔMENO OU ESTADO. 
a) Chovia muito. _____________ 
B) Ela era infeliz. ______________ 
c) Relampejou muito. _____________ 
d) As crianças brincavam. _________ 
e) Ventava muito. ___________ 
f) Marta estava contente. ______________ 
 

09- Numere as frases de acordo com o tempo do verbo: 
1 – Presente.                 2 – Pretérito.                 3 – Futuro. 
 

(    ) Ontem, a professora leu uma história. 
(    ) Sairei mais cedo amanhã. 
(    ) Vocês copiaram o texto? 
(    ) Luciana recita uma poesia. 
(    ) Nós já terminamos o trabalho. 
(    ) Os alunos brincarão no pátio. 
(    ) O gatinho bebe leite. 
(    ) A bruxinha jogou água no gato. 
(    ) Visitaremos a vovó no domingo. 
(    ) Eu dividi meu chocolate com ele. 
(    ) Nós compraremos doces. 
(    ) Roberto escorregou. 
(    ) Ela partiu ontem. 
(    ) Dançarei a noite toda. 
(    ) O padeiro vendeu todos os pães. 
 

MATEMÁTICA 

▪ Orientações: Apresento sugestão de videoaulas para apresentação dos conteúdos, resumo dos conteúdos e vídeos com 
diferentes professores e metodologias diversas, afim de ajuda-los para a melhor compreensão e aprendizagem. Então, 
assista as aulas no Youtube, faça suas anotações e depois realize as atividades no caderno. Você já sabe que não utilizamos 
calculadora nos nossos exercícios em sala, logo apesar de também estarmos tendo aulas em casa estas regras não mudarão. 
A calculadora é um instrumento utilizado para facilitar cálculos grandes e otimizar o tempo, porém ela não pode substituir 
a nossa capacidade de raciocínio, por isso precisamos aprender e dominar os cálculos básicos da matemática. Então seja 

honesto (a) ☻♥! 

Habilidades trabalhadas: (EF06MA09) - Resolver e elaborar problemas que envolvam o cálculo da fração de 

uma quantidade e cujo resultado seja um número natural, com e sem uso de calculadora. 

(EF07MA08) - Comparar e ordenar frações associadas às ideias de partes de inteiros, resultado da divisão, 
razão e operador. 

(EF07MA09) - Utilizar, na resolução de problemas, a associação entre razão e fração, como a fração 2/3 para 

expressar a razão de duas partes de uma grandeza para três partes da mesma ou três partes de outra grandeza. 

Conteúdos a serem trabalhados: 

➢ Introdução a fração (escrita, representação, classificação, equivalência) 

 

Aulas de apoio caso seja necessário: 

https://www.youtube.com/watch?v=NoBHpMF2MOE 

https://www.youtube.com/watch?v=OHW3Foj7Y2s 

https://www.youtube.com/watch?v=R7lIua-1DVA 

https://www.youtube.com/watch?v=gqcmWPwO3hI 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NoBHpMF2MOE
https://www.youtube.com/watch?v=OHW3Foj7Y2s
https://www.youtube.com/watch?v=R7lIua-1DVA
https://www.youtube.com/watch?v=gqcmWPwO3hI


 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISTA DE ATIVIDADES PROPOSTAS   

 

 

 

 

 

 

1- Marcos fez o projeto de cinco vitrais, imaginando a mistura de vidros transparentes e 

vidros coloridos. Escreva, em fração e como se lê, a fração que representa a parte dos 

vidros coloridos em cada vitral. 

     a)                               b)                                      c)                             

                                                        

                                                         

                                                             

   d) 

                                                                                                   

2- Mariana faz o 6º ano em uma escola no município de Piúma, como todos os alunos desta 

série, ela também recebeu a 4ª coletânea de atividades e observou que haviam 30 

problemas com textos, como ele gosta muito desse tipo de atividade, decidiu respondê-los 

todos em um final de semana. Na manhã de sábado ela fez os seis primeiros, mas teve que 

parar para lanchar. 

a) Que fração dos exercícios ela já resolveu até o momento? ________________ 

b) Que fração representa a parte do exercício que ainda ela não resolveu? 

_________________ 

 

 

   

   

   

                                                                                              

                                    

            

            

            

            

                                    

                        

            

            

                        

                                    

                        

            

            

            

            

            

            

            

            

            

                        

                        

            

            

            

            

            

                        

            

            

            

            

            
  

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 3-  Relacione as duas colunas, 

associando as frações às situações descritas. Não esqueça de simplificar a fração até a 
forma irredutível quando necessário, dividindo numerador e denominador pelo mesmo 
número. 

 

( 1 ) Tirar cara no lançamento de uma moeda. 

 

(    ) 1/3 

( 2 ) Tirar a quantidade 1 ou 4 no lançamento de um dado. (    ) 1/5 

( 3 ) Tirar a quantidade 2 no lançamento de um dado. (    ) 1/10 

 

 
( 4 ) Ser sorteado, concorrendo com 6 bilhetes, em um sorteio de 30 bilhetes. (    ) 1/2 

( 5 ) Vencer uma eleição concorrendo com 10 participantes. (    ) 1/6 

 

 

4- A fração equivalente que representa o desenho acima é: 

(A) 1/5 

(B) 4/8 

(C) 5/6 

 

 

 

 

 

5- Que quantidade de refresco Célia vai obter se juntar 
2

9
  de litro de suco de laranja a: 

a) 
3

9
 de suco de maracujá? b) 

1

9
 de suco de tangerina? 

  

 

 

CIÊNCIAS 

 

Orientações:  

▪ Considerando ainda a suspensão das aulas presenciais na nossa escola devido a pandemia do COVID-19, apresento 

a 4ª coletânea de atividades de Ciências. Peço que copiem as questões ou recorte e cole quem optou pela atividade 

impressa,para melhor organização. Lembre-se de colocar a data e o número da atividade no caderno. Grata!  

 

Habilidade: ( EF07CI02/ES ) Diferenciar temperatura, calor e sensação térmica nas diferentes situações de 

equilíbrio termodinâmi



 

                                                               Calor 
Calor é a energia que é transferida de um corpo para outro quando existe uma 
diferença de temperatura. 
Calor também é chamado de energia térmica. 
Existem fontes naturais (que vem da natureza) e artificiais (que são produzidas pelo 
homem) de calor. 

▪ Fontes naturais de calor: o sol, raio, corpo humano, centro da terra, etc. 

▪ Fontes artificiais de calor: forno , secador de cabelo, ferro elétrico, lâmpada acesa, etc. 

Com a ação do calor um corpo pode variar de temperatura, mudar de estado físico e 
dilatar. Ao receber calor o corpo esquenta, aumentando de temperatura. Quando perde 
calor ele esfria, diminui de temperatura. 
O instrumento utilizado para medir a temperatura é o termômetro. 
     

Questões 
 

1) De acordo com o texto o que é calor? 

2) De que outra maneira podemos chamar o calor?:  

3) Cite algumas fontes naturais de calor:  

4) Cite algumas fontes artificiais de calor:  

5) O que o calor causa nos corpos 

6) Qual a função do termômetro? 

HISTÓRIA 

ORIENTAÇÕES: - A atividade deve ser colada ou copiada no caderno. 

                             -Será postado um vídeo aula no grupo da escola. 

Objetivos da aprendizagem: 

(EF06HI18) Analisar o papel da religião cristã na cultura e nos modos de organização 
social no período medieval. 

A IDADE MÉDIA- FEUDALISMO 

     A História Medieval é identificada como o período entre a História Antiga e a História 
Moderna (séculos V e XV). O nascimento da Era Medieval aconteceu a partir da queda 
do Império Romano e com a invasão dos povos bárbaros (germânicos). 

     A Idade Média funcionou, principalmente, com base na economia ruralista e 
enfraquecimento comercial. Além disso, a sociedade era dividida por hierarquias e 
marcada pela supremacia da Igreja Católica. Por muito tempo a Idade Média foi definida 
como Idade das Trevas, uma época de pouco desenvolvimento científico e artístico, no 

qual as pesquisas perderam espaço para crenças religiosas.  

     Apesar disso, o ciclo da Idade Média trouxe grandes avanços, sobretudo na 
produção agrícola: criação de moinhos, táticas de adubamento e rodízio de terras. Outro 



patrimônio medieval são as universidades, que começaram a aparecer no século XIII, 
fora os movimentos artísticos, como o gótico e românico. Na Idade Média destacam-se: 
o Feudalismo, as Cruzadas e a Peste Negra. 

FEUDALISMO 

     Durante a História Medieval, o Feudalismo foi uma organização política, econômica 
e jurídica baseada na posse de terras, prevalecendo as   relações de vassalagem e 
suserania. A sociedade feudal era composta por camadas sociais bem distintas (clero, 
nobreza e servos). Sendo assim, não existia mobilidade social, isto é, passagem de um 
patamar social para outro. 

CLERO 

Membros da igreja católica, sua função era orar pela salvação de todos. 

NOBREZA 

     No topo da hierarquia estava o rei, que acumulava pouco poder político, já que 
medidas jurídicas também eram decididas pelos senhores feudais. A nobreza era 
proprietária de terras e exercia pleno poder em seus territórios, aplicando leis, liberando 
privilégios e administrando a justiça. 

SERVOS 

     A servidão era o principal método de trabalho da conjuntura feudal. Os trabalhadores 
viviam presos a terra e submissos a uma série de obrigações, como impostos e serviços. 
Fora os servos, haviam os vilões – homens livres que moravam nas vilas e prestavam 
serviços ao senhor feudal em troca de propriedades. 

A IGREJA 

     A Igreja Católica era a instituição mais poderosa da história medieval, dona de 
inúmeras extensões de terra. Para ela, cada integrante da sociedade tinha uma função 
específica a cumprir durante estadia na terra. A missão do nobre era proteger 

militarmente o corpo social, a do clero rezar e a do servo trabalhar. 

                                                     ECONOMIA FEUDAL 

     Dentro da História Medieval, a economia do feudo girava em torno do consumo local, 
ou seja, da agricultura e pastoreio. O comércio era inexistente, já que as trocas eram 

feitas com apenas produtos. Já existiam moedas, porém eram pouco utilizadas. 

      Nos feudos a produtividade era baixa, pois as técnicas agrícolas eram primitivas. 
Mesmo assim, plantavam-se cereais (trigo, aveia e cevada), ervilhas e uvas. Em cada 
feudo era possível encontrar as terras reservadas para a casa senhorial. 

- Divisão das terras: 

- Manso senhorial – terras  exclusivas do senhor feudal; 

- Manso servil – destinada ao servo – metade da produção era do senhor feudal; 

- Terras comunais – uso comum. Pastagem do gado e extração de madeira. 

Além de realizarem boa parte do trabalho, os servos eram obrigados a pagar diversos 
impostos, sendo eles: 

-Corveia: cultivo de, pelo menos, duas vezes por semana das terras senhoriais. 



-Talha: entrega da metade da produção ao proprietário das terras. 

-Capitação: tributo pago de acordo com o número de pessoas presente nos feudos. 

-Banalidade: imposto pago pelo manuseio dos equipamentos (moinhos e fornos) e 
instalações. 

- POLÍTICA 

- Poder descentralizado –  dividido   com os senhores feudais; Cada senhor feudal tinha 
poder no seu feudo. 

ATIVIDADES: 

1-Explique o nascimento da Era Medieval. 

2-A sociedade feudal estava dividida em três segmentos: Clero, nobreza e servos. 
Explique-os: 

3-Caracterize a economia feudal. 

4-Cite e explique dois impostos pagos pelos servos no feudo. 

5-Explique o poder da igreja católica na Idade Média. 

6-Descreva como estava dividida as terras no feudo. 

7-Como estava o poder político no feudalismo? 

 

GEOGRAFIA 

Objetivo de Aprendizagem-  Conhecer a organização do estado brasileiro, as 

três instâncias de poder e as principais atribuições dessas isntâncias em 

âmbito nacional, relacionando a regionalização do Brasil às possibilidades de 

divisão territorial e aos critérios nela empregada. 

 

A DIVISÃO POLITICA DO BRASIL 
 

A divisão regional brasileira atual foi definida em 1970, mas inúmeras outras divisões 
foram realizadas ao longo da história do Brasil. 
O território do Brasil já passou por diversas divisões regionais. A primeira proposta de 
regionalização foi realizada em 1913 e depois dela outras propostas surgiram, tentando 
adaptar a divisão regional às características econômicas, culturais, físicas e sociais dos 
estados. A regionalização atual é de 1970, adaptada em 1990, em razão das alterações 
da Constituição de 1988. O órgão responsável pela divisão regional do Brasil é o 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 
A primeira proposta de divisão regional do Brasil surgiu em 1913, para ser utilizada no 
ensino de geografia. Os critérios utilizados para esse processo foram apenas aspectos 
físicos – clima, vegetação e relevo. Dividia o país em cinco regiões: Setentrional, Norte 
Oriental, Oriental, Meridional. 
1940-Em 1940, o IBGE elaborou uma nova proposta de divisão para o país que, além 
dos aspectos físicos, levou em consideração aspectos socioeconômicos. A região Norte 
era composta pelos estados de Amazonas, Pará, Maranhão, Piauí e o território do Acre. 
Goiás e Mato Grosso formavam com Minas Gerais a região Centro. Bahia, Sergipe e 
Espírito Santo formavam a região Leste. O Nordeste era composto por Ceará, Rio 



Grande do Norte, Pernambuco, Paraíba e Alagoas. Paraná, Santa Catarina, Rio Grande 
do Sul, São Paulo e Rio de Janeiro pertenciam à região Sul. 
1945-Conforme a divisão regional de 1945, o Brasil possuía sete regiões: Norte, 
Nordeste Ocidental, Nordeste Oriental, Centro-Oeste, Leste Setentrional, Leste 
Meridional e Sul. Na porção norte do Amazonas foi criado o território de Rio Branco, 
atual estado de Roraima; no norte do Pará foi criado o estado do Amapá. Mato Grosso 
perdeu uma porção a noroeste (batizado como território de Guaporé) e outra ao sul 
(chamado território de Ponta Porã). No Sul, Paraná e Santa Catariana foram cortados a 
oeste e o território de Iguaçu foi criado. 
1950-Os territórios de Ponta Porã e Iguaçu foram extintos e os estados do Maranhão e 
do Piauí passaram a integrar a região Nordeste. Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, 
Rio de Janeiro formavam a região Leste. Em 1960, Brasília foi criada e o Distrito Federal, 
capital do país, foi transferido do Sudeste para o Centro-Oeste. Em 1962, o Acre tornou-
se estado autônomo e o território de Rio Branco ganhou o nome de Roraima. 
1970-Em 1970, o Brasil ganhou o desenho regional atual. Nasceu o Sudeste, com São 
Paulo e Rio de Janeiro sendo agrupados a Minas Gerais e Espírito Santo. O Nordeste 
recebeu Bahia e Sergipe. Todo o território de Goiás, ainda não dividido, pertencia ao 
Centro-Oeste. Mato Grosso foi dividido alguns anos depois, dando origem ao estado de 
Mato Grosso do Sul. 
Divisão regional atual-1990-Com as mudanças da Constituição de 1988, ficou definida 
a divisão brasileira que permanece até os dias atuais. O estado do Tocantins foi criado 
a partir da divisão de Goiás e incorporado à região Norte; Roraima, Amapá e Rondônia 
tornaram-se estados autônomos; Fernando de Noronha deixou de ser federal e foi 
incorporado a Pernambuco 
ATIVIDADES 

01-Identifique as regiões do Brasil no mapa. 

 

02-A Região do Brasil que possui a maior extensão territorial é: 

a) Norte 
b) Sul 
c) Nordeste 
d) Centro-Oeste 
e) Sudeste 

  
03-A Região brasileira mais populosa é: 

a) Centro-Oeste 

b) Norte 
c) Sul 
d) Sudeste 

e) Nordeste 



04-Qual o órgão responsável pela divisão regional do Brasil? 
 
05- Quais foram os critérios utilizados para a Divisão Regional:  
A)1913- 
B)1940- 
C)1945 
D)1950- 
E)1970- 
F)1990- 
 
06- Em que ano foi definida a divisão regional Atual do Brasil? 
 
07- O que significa a sigla IBGE? 
 
08-Marque a alternativa que corresponde à quantidade correta de estados do Brasil. 
a) 26 estados e 1 Distrito Federal 
b) 25 estados 
c) 25 estados e 1 Distrito Federal 
d) 27 estados. 
 
09-Marque a alternativa que corresponde, respectivamente, os estados brasileiros que 
apresentam a maior e a menor extensão territorial. 
a) Amazonas e Acre 
b) Pará e Alagoas 
c) São Paulo e Amapá 
d) Amazonas e Sergipe 
e) Mato Grosso e Roraima 

Inglês 
 

Orientações:  
➢ Aproveite o material explicativo para consultar e resolver as atividades propostas. 
➢ Preste bastante atenção nas questões e nas respostas dadas. 
➢ Responda com calma. 

Habilidade (Currículo do ES): 

➢ Fazer o uso adequado do verbo to be em suas formas afirmativa, 

negativa e interrogativa. 

➢ Utilizar as estruturas corretas do verbo to be. 

A-Preencha com was ou were. 

1. Maryann______________ my first girlfriend. 

2. I _____________ in Rio in February. 

3. The cat _____________ sick last week. 

4. We   _____________at John’s house last weekend. 



5. They _____________ on vacation last July. 

6. You _____________not a good student two years ago. 

7. Jack and Bill _____________very good friends. 

8. Jack _____________at school last year. 

9. She _____________ happy with the new dress. 

10. They _____________not in class yesterday. 

11. They _____________in the library yesterday. 

12. I _____________ very tired last night. 

13. She _____________very beautiful before the accident. 

ARTE 

Habilidade: (EF69AR04) Analisar os elementos constitutivos das artes visuais 

(ponto, linha, forma, direção, cor, tom, escala, dimensão, espaço, movimento 

etc.) na apreciação de diferentes produções artísticas. 

 

 

COMPOSIÇÃO VISUAL (LINHAS). 

 

A LINHA 

A linha, assim como o ponto, é elemento essencial na composição visual. 

Podemos classificar as linhas da seguinte maneira: Quanto à forma a linha 

pode ser: 

 

 
 

 



ATIVIDADE 1: 

 

Crie em seu caderno de arte, um lindo desenho utilizando três tipos de linha 

acima e preencha o desenho com apenas um tipo de linha. Seja criativo! 

 

Exemplo a baixo: 

ATIVIDADE 2: 

Vamos preencher o desenho da folha, utilizando a linha reta e curva. 

Capriche! 

 

 

 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

Habilidades:  

EF12EF01-ES- Experimentar, fluir e recriar diferentes brincadeiras e jogos presentes no contexto 

comunitário e regional, reconhecendo e respeitando as diferenças individuais de desempenho 

dos colegas.  

EF12EF04- Colaborar na proposição e na produção de alternativas para a prática, em outros 

momentos e espaços , de brincadeiras e jogos e demais práticas corporais tematizadas na 

escola, produzindo textos( orais, escritos, audiovisuais) para divulga-las na escola e na 

comunidade. 

EF12EF03- Planejar e utilizar estratégias para resolver desafios de brincadeiras e jogos 

populares do contexto comunitário e regional, com base no reconhecimento das características 

dessas práticas. 

 



PINGUE PONGUE / TÊNIS DE MESA 

O tênis de mesa, também conhecido como pingue-pongue, é o jogo em que duas 

pessoas ou duplas usam raquetes de madeira para passar uma bolinha de um 

lado a outro de uma rede instalada em uma mesa. O nome pingue-pongue deve-

se ao barulho que a bola faz ao bater na raquete e na mesa. 

É um dos esportes mais populares do mundo em termos de números de 

jogadores, atualmente o tênis de mesa é praticado em 141 países, sendo os 

chineses os maiores jogadores. Foi criado em 1899, pelo norte-americano Jaime 

Gibbs. No Brasil, o esporte foi implantado por turistas ingleses, por volta de 1905. 

O primeiro campeonato foi disputado em 1912, na cidade de São Paulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADE: 

_ Vamos lá... 

 

1) Como é conhecido o tênis de mesa? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

2) Quais são os objetos utilizados para a prática do tênis de mesa? 

__________________________________________________________ 

 

3) Atualmente o tênis de mesa é praticado em quantos países? 

_________________________________________________________ 

 

4) O tênis de mesa é uma modalidade esportiva. Quem foi o criador dessa 

modalidade? 

__________________________________________________________ 

 

5)  Em que ano foi criado o tênis de mesa? 

__________________________________________________________ 

 

 

 

 


