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Basquetebol 

 
O basquetebol, ou simplesmente basquete, é um esporte coletivo praticado 

entre duas equipes. Ele é jogado com uma bola, onde o objetivo é inseri-la no 

cesto fixo que está localizado nas extremidades da quadra. 

Atualmente, o basquetebol é um dos jogos olímpicos mais populares no 

mundo. Nas escolas, é um dos esportes mais praticados nas aulas de 

educação física. 

O basquetebol foi criado em 1891 pelo professor de Educação Física 

canadense James Naismith (1861-1940). 

Na época, ele trabalhava na Associação Cristã de Moços de Springfield, 

Massachusetts, nos Estados Unidos. 

O esporte surgiu como uma alternativa ao inverno rigoroso da região, em 

detrimento dos outros praticados ao ar livre como o basebol e o futebol. 

Além disso, a idéia original era criar um esporte menos violento que o futebol 

americano. Aliado à isso, o professor criador pretendia integrar os alunos nas 

aulas de educação física e estimular a coletividade dos grupos. 

Atividades. 

1) Diante do que foi passado sobre a História do Basquete, responda. 

A) Em que ano e quem inventou o Basquete? 

B) Qual o motivo para ser idealizado o Basquete?  

C) Qual o local em que ele foi inventado? 

2) Pesquise e descreva abaixo alguns dos fundamentos do Basquete. 
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Conteúdos 

 Feudalismo (Revisão) 

 Estados Nacionais 

 

Habilidades e competências 

 Caracterizar e comparar as dinâmicas de abastecimento e as formas de 

organização do trabalho e da vida social em diferentes sociedades e 

períodos, com destaque para as relações entre senhores e servos. 

 Diferenciar escravidão, servidão e trabalho livre no mundo antigo. 

 Descrever e analisar os processos de formação e consolidação das 

monarquias e suas principais características com vistas à compreensão 

das razoes da centralização política. 
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TEXTO SOBRE A IMPORTÂNCIA DA RECICLAGEM DO LIXO 

 

Como e por que separar o lixo? 

A reciclagem reduz, de forma importante, impacto sobre o meio ambiente: 

diminui as retiradas de matéria-prima da natureza, gera economia de água e 

energia e reduz a disposição inadequada do lixo. Além disso, é fonte de renda 

para os catadores. 

A preservação do meio ambiente começa com pequenas atitudes diárias, que 

fazem toda a diferença. Uma das mais importantes é a reciclagem do lixo. As 

vantagens da separação do lixo doméstico ficam cada vez mais evidentes. 

Além de aliviar os lixões e aterros sanitários, chegando até eles apenas os 

rejeitos (restos de resíduos que não podem ser reaproveitáveis), grande parte 

dos resíduos sólidos gerados em casa pode ser reaproveitada. A reciclagem  
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economiza recursos naturais e gera renda para os catadores de lixo, parte da 

população que depende dos resíduos sólidos descartados para sobreviver. 

Segundo a última pesquisa Nacional de Saneamento Básico do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), são recolhidas no Brasil cerca de 

180 mil toneladas diárias de resíduos sólidos. O rejeito é resultante de 

atividades de origem urbana, industrial, de serviços de saúde, rural, especial ou 

diferenciada. Esses materiais gerados nessas atividades são potencialmente 

matéria prima e/ou insumos para produção de novos produtos ou fonte de 

energia. 

Mais da metade desses resíduos é jogado, sem qualquer tratamento, em lixões 

a céu aberto. Com isso, o prejuízo econômico passa dos R$ 8 bilhões anuais. 

No momento, apenas 18% das cidades brasileiras contam com o serviço de 

coleta seletiva. Ao separar os resíduos, estão sendo dados os primeiros passos 

para sua destinação adequada. Com a separação é possível: a reutilização; a 

reciclagem; o melhor valor agregado ao material a ser reciclado; as melhores 

condições de trabalho dos catadores ou classificadores dos materiais 

recicláveis; a compostagem; menor demanda da natureza; o aumento do 

tempo de vida dos aterros sanitários e menor impacto ambiental quando da 

disposição final dos rejeitos. 

(Adaptado de http://www.mma.gov.br/informma/item/8521-como-e-

porqu%C3%AA-separar-o-lixo) 

1. Todas as alternativas trazem, a partir da leitura do primeiro parágrafo 

do texto, vantagens de se fazer a reciclagem do lixo. Qual alternativa não 

traz esses benefícios citados?  

a) A reciclagem reduz impacto sobre o meio ambiente. 

b) A reciclagem reduz gasto de energia. 

c) A reciclagem gera economia de água. 

d) A reciclagem reduz a disposição inadequada do lixo. 

e) A reciclagem reduz a renda dos catadores de lixo.  

2. Em relação à preservação do meio ambiente, o segundo parágrafo nos 

dá a seguinte mensagem:  
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a) Pequenas atitudes podem contribuir de forma significativa para sua 

preservação. 

b) Somente grandes atitudes diárias ajudam a preservar a natureza. 

c) A reciclagem do lixo é o único caminho para preservação da natureza. 

d) Todo resíduo sólido pode ser reaproveitado. 

e) As escolas devem fazer a reciclagem do lixo. 

3. Leia as três afirmações abaixo:  

I – economiza recursos naturais. 

II – gera renda para catadores de lixo. 

III – Mais da metade desses resíduos é jogado em lixões a céu aberto. 

Qual afirmativa traz somente afirmações do texto que colaboram para a 

preservação do meio ambiente?  

I, II, III. 

b) I e II. 

c) I e III.  

d) II e III. 

e) III. 

4. O texto traz as palavras “resíduos” e “rejeitos”. É possível afirmar que: 

a) essas palavras possuem o mesmo sentido no texto. 

b) essas palavras possuem sentidos opostos no texto. 

c) resíduos são restos de lixo não aproveitáveis. 

d) rejeitos são restos de resíduos não aproveitáveis. 

e) rejeitos são restos de resíduos aproveitáveis. 
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         SUBJECT: VERB TO BE/ PRESENT 

 

01-Choose the best answer to complete each sentence.( Escolha a melhor 

resposta para completar cada sentença.) 
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Atividade de Arte 

PATRIMÔNIO CULTURAL BRASILEIRO 

 

ATIVIDADE 1 – 

Você já viu alguma festa popular brasileira ou já participou de uma? 

_______________________________________________________________ 

As festas e suas tradições musicais são manifestações da cultura popular 

tradicional brasileira, exemplos do patrimônio cultural brasileiro. 

Faça uma pesquisa sobre duas manifestações populares que existem no 

Brasil. E responda em seu caderno as perguntas abaixo: 

 

1ª manifestação: ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Onde acontece: (região/cidade); –––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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Em que época do ano acontece:––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

O que celebra:––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

2ª manifestação: ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Onde acontece (região/cidades): ––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Em que época do ano acontece: –––––––––––––––––––––––––––––––––––––  

O que celebra:––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

  

NOME DA ESCOLA: EMEF CEU AZUL. ESCOLA 
NOME DO ALUNO: 
SÉRIE/TURMA: 7° ANO DISCIPLINA: GEOGRAFIA 
 
1- Considera-se, que no Brasil atual a população indígena seja formada 
por cerca de 400 mil pessoas. Analise o mapa da FUNAI (Fundação 
Nacional do Índio), que mostra as terras indígenas, áreas de maior 
concentração dessa população na atualidade: 

 

Assinale V (verdadeira) ou F (falsa) para as afirmações a seguir. 
(    ) As áreas de concentração mostradas são praticamente as mesmas da 
época da colonização, porém o número de indígenas atual é muito maior que 
no passado. 
(      ) No passado os grupos indígenas eram muito mais numerosos e grande 
parte deles se concentravam em áreas mais próximas ao litoral. 
(     ) Graças à grande extensão das terras indígenas que permite aos seus 
habitantes se esconderem na mata, conflitos e mortes são evitados quando 
essas terras são invadidas por garimpeiros, fazendeiros e exploradores de 
madeira. 
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2- Leia: 
I. A partir do século XVI, iniciou-se a formação da população brasileira com a 
chegada dos portugueses e sua miscigenação com os grupos indígenas e 
negros africanos, trazidos como escravos. 
II.A partir do século XVI, com a chegada dos negros africanos para servir de 
mão de obra escrava, amplia-se o processo de miscigenação. 
III.Três grandes culturas africanas entraram no Brasil por meio de imigrações 
forçadas, cultura sudanesas, bantas e guineano-sudanesas islamizadas. 
Assinale a correta: 
apenas a I está correta 
apenas a I e a II estão corretas 
apenas a II e a III estão corretas 

todas estão corretas 
nenhuma está correta 

 
3. Leia: 
I. Vários estudos comprovam que a população negra, no seu conjunto, possui 
piores condições de vida em relação a outros grupos de pessoas. 
Os negros que entraram no Brasil no período colonial não podem ser 
denominados colonizadores nem imigrantes, pois foram trazidos para cá contra 
a sua vontade. 
III. No mercado de trabalho, ainda é alta a desigualdade entre negros e não 
negros, exceto em relação aos homens negros, pois eles apresentam a maior 
taxa de participação no mercado de trabalho. 
Marque a resposta correta: 
 
apenas a I está certa 
apenas a I e a II estão certas 
apenas a II e a III estão certas 

todas estão certas 
nenhuma está certa 

 
5. Coloque (V) ou (F): 
(    ) O povo brasileiro foi formado por mistura de raças. 
(     ) O branco já vivia no Brasil e depois vieram os índios. 
(     ) Os índios estavam aqui e chegaram os brancos. 
(     ) vários pratos feitos com milho e mandioca também são influencias 
indígenas. 
(     ) Entre as muitas contribuições dos povos africanos à cultura brasileira 
destacam-se ritmos e danças, como o samba e a capoeira. 
(      ) A cultura brasileira não conta com a influência dos imigrantes europeus e 
asiáticos. 
 
6. Se agrava nos séculos seguintes levando a população ao genocídio. De 

acordo com o texto, o que significa a palavra genocídio? 

 


