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A EQUIPE “CÉU AZUL” TE ESPERA DE BRAÇOS ABERTOS. 

 
TODOS OS PROFESSORES ESTÃO A DISPOSIÇÃO DE VOCÊS NOS GRUPOS DE 

ESTUDOS. CHAMEM POR ELES, TIREM SUAS DÚVIDAS E REALIZEM SUAS 
ATIVIDADES. 
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ATIVIDADE DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 ORIENTAÇÕES: Realizar a atividade com atenção e capricho; 

 Colocar o nome completo e a turma. 

 OBJETO DO CONHECIMENTO: Morfologia classe de palavras- (Advérbio e 
locução adverbial). 

 HABILIDADE: EF07LP09 

ADVÉRBIOS 
Advérbio é a classe de palavras que acompanha verbos, adjetivos ou outros advérbios, 
acrescentando-lhes características ou intensificando o seu sentido.  

 
Classificação dos advérbios: 

Advérbio de lugar: Ajuda a caracterizar o lugar ao qual o verbo refere-se por meio da 
noção de posição e direção. Alguns advérbios de lugar são “perto”, “longe”, “dentro”, “fora”, 

“aqui”, “ali”, “lá” e “atrás”. 
Exemplos: 

 Demorou, mas chegou longe! 
 Por que não ficamos aqui? 
 A pulseira está dentro. 

 
Advérbio de tempo: Dá noção temporal, período de tempo, aos verbos. Alguns advérbios 
de tempo são: “antes”, “depois”, “hoje”, “ontem”, “amanhã”, “sempre”, “nunca”, “cedo” e “tarde”. 
Exemplos: 

 Cedo ou tarde, atingiremos nossos objetivos. 
 Sempre que precisar de algo, basta chamar-me. 
 Preciso ir, depois nos falamos. 

 
Advérbio de modo: Indica a maneira como a ação dos verbos foi executada. Alguns 
advérbios de modo são “rápido”, “devagar”, “bem”, “mal”, entre outros com o sufixo “-mente”. 
Exemplos: 

 Eu terminava depressa os meus deveres. 
 Nós estamos indo bem na competição. 
 Ouvia pacientemente as queixas dela. 

 
Advérbio de intensidade: Caracteriza a intensidade da ação verbal ou da qualidade do 
adjetivo (ou mesmo de outros advérbios). Alguns advérbios de intensidade são: “muito”, 
“pouco”, “bastante”, “demais”, “tanto” e “tão”. 
Exemplos: 

 Ele falava pouco. 
 Eles formam um casal tão bonito! 
 Nossas amigas arrumam-se muito depressa. 

 
Advérbio de afirmação: Reforça o sentido de afirmação. Alguns advérbios de afirmação são 
“sim”, “decerto” e palavras afirmativas com o sufixo -mente (“certamente”, “realmente”, entre 
outras). Algumas palavras, como “claro” e “positivo”, podem ser classificadas como advérbio 
dependendo do contexto, mas é necessário atenção aos casos. 
Exemplos: 

 Eu vou, sim. 
 Decerto passaram por aqui. 
 Claro que entendemos! 

 
Advérbio de negação: Reforça o sentido de negação. Alguns advérbios de negação são 
“não” e “nem”. Em contextos específicos, palavras como “negativo”, “nenhum”, “nunca”, 
“jamais”, entre outras, podem ser classificadas como advérbio de negação, mas é necessário 
atenção aos casos. 
 
 

https://www.portugues.com.br/gramatica/classes-de-palavras.html
https://www.portugues.com.br/gramatica/verbos.html
https://www.portugues.com.br/gramatica/adjetivo.html


Exemplos: 
 Eu nem vi isso passar. 
 Não aceitamos mais isso. 
 Ela não ficou nada satisfeita. 

 
Advérbio de dúvida: Enfatiza o sentido de dúvida. Alguns advérbios de dúvida são: “talvez”, 
“quiçá”, “porventura” e palavras que expressem dúvida acrescidas do sufixo -mente, como 
“possivelmente” e “provavelmente”. 
Exemplos: 

 Quiçá chova hoje. 
 Nós talvez venhamos à sua festa. 
 Possivelmente teremos os recibos até amanhã. 

 
Advérbios interrogativos: Advérbios interrogativos são aqueles que iniciam uma pergunta. 
Há quatro tipos de advérbios interrogativos. 

 Advérbio interrogativo de lugar: “Onde eles moram? ” 
 Advérbio interrogativo de tempo: “Quando poderemos nos ver? ” 
 Advérbio interrogativo de modo: “Como você está? ” 
 Advérbio interrogativo de causa: “Por que não me pediu ajuda? ” 

 
Grau dos advérbios: Alguns advérbios são variáveis em grau, o que significa que podem 
variar na intensidade. Essa variação pode ser de maneira comparativa ou superlativa.  
 
Comparativo: No grau comparativo, o advérbio aparece em uma relação de igualdade, 
superioridade ou inferioridade entre dois ou mais elementos. 
 
Igualdade: tão/tanto + advérbio + quanto. 
Exemplo: Nós corremos tão rápido quanto eles. 
Ela se veste tão bem quanto ele. 
 
Superioridade: mais + advérbio + (do) que. 
Exemplo: Nós corremos mais rápido do que eles. 
Ela se veste melhor do que ele. 
 
Inferioridade: menos + advérbio + (do) que. 
Exemplo: Nós corremos menos rápido do que eles. 
Ela se veste pior do que ele. 
No caso dos advérbios “bem” e “mal”, utilizamos a forma “melhor” ou “pior” de acordo com o 
contexto. 
 
Superlativo: Analítico: quando um advérbio acompanha outro para afetar o seu grau. 
Exemplo: Ele faz tudo muito rápido. 
 
Sintético: o advérbio tem seu grau afetado pelo sufixo que altera a palavra. 
Exemplo: Ele faz tudo rapidíssimo. 
Na linguagem coloquial, outras variações de superlativo sintético podem ser encontradas pelo 
uso de sufixos ou prefixos. 
 
Diminutivo: Ele faz tudo “rapidinho”. 
 
Aumentativo: Ele faz tudo “rapidão”. 
 
Prefixo: Ele faz tudo “super-rápido”. 
No entanto, essas variações ainda devem ser evitadas na linguagem formal. 

 
 
 

https://www.portugues.com.br/gramatica/grau-dos-adverbios.html
https://www.portugues.com.br/gramatica/grau-comparativo-sintetico-dos-adverbios-bem-mal.html


Locução adverbial 
A locução adverbial ocorre quando duas ou mais palavras juntam-se para ter o valor de 
um advérbio, ou seja, duas ou mais palavras formam uma única expressão que funciona como 
advérbio. A locução adverbial é mais comumente formada por dois ou mais advérbios ou por 
um advérbio e uma preposição, mas há variações.  

 
Classificação das locuções adverbiais. 

Locução adverbial de lugar: “ao redor de”, “perto de”, “longe de”, “em cima de”, “embaixo de”, 
entre outras. 
Locução adverbial de tempo: “nunca mais”, “mais tarde”, “de manhã”, “em breve”, entre 
outras. 
Locução adverbial de modo: “ao contrário”, “em detalhes”, entre outras. 
Locução adverbial de intensidade: “muito mais”, “muito menos”, “em excesso”, entre outras. 
Locução adverbial de afirmação: “com certeza”, “sem dúvidas”, “de fato”, entre outras. 
Locução adverbial de negação: “de forma alguma”, “de jeito nenhum”, entre outras. 
Locução adverbial de dúvida: “quem sabe”. 
Leia: 

 
Questão 1 – Na passagem “Você é sério demais, Hagar...”, funciona como advérbio o termo: 
         (     ) “é”                                (     ) “sério”                             (     ) “demais” 
 
Questão 2 – O advérbio, identificado na questão anterior, intensifica o sentido de: 
        (     ) um adjetivo                   (     ) um verbo                        (     ) um advérbio  
 
Questão 3 – A parte em destaque desempenha a função de advérbio em: 
(     ) “Precisa levar a vida com mais leveza.” 
(     ) “Vou tentar, doutor.” 
(     ) “Então, perca uns 30 quilos.” 
 
Nas questões 4 e 5, assinale a circunstância expressa pelo advérbio sublinhado: 
 
Questão 4 – “Não há uma única vez [...]” 
       (     ) tempo                           (     ) afirmação                      (     ) negação 
 
Questão 5 – “[...] que eu venha aqui sem que você fale da questão do meu peso?!” 
      (     ) intensidade                   (     ) lugar                              (     ) posse 
  
Questão 6- Assinale a alternativa que não contém uma locução adverbial: 
a) (...)Com certeza nós seremos convidados para a festa de formatura de nossos alunos. 
b) (...)Eles estavam conversando quando de repente começaram a discutir. 
c) (...)Por meio de um comunicado, o ministro pediu demissão do cargo. 
d) (...)Faremos uma viagem pela América do Sul em breve. 
e) (...)O casal de namorados conversou demoradamente no banco da praça. 
 
 

ATIVIDADES DE   MATEMÁTICA – PROF. JOÃO FERNANDO 

 

Objetivos: ( EF07MA04) – Comparar  e ordenar números inteiros em diferentes contextos, 

incluindo o histórico, associá-los a pontos da reta numérica e utilizá-los   em situações  do 

cotidiano que envolvam a adição e subtração. 

 

https://www.portugues.com.br/gramatica/locucoes-adverbiais.html
https://www.portugues.com.br/gramatica/preposicoes.html


Vamos dar continuidade nos nossos estudos sobre as operações com números positivos e 
negativos. 
 
2- Subtrações de números positivos e negativos 
 
Sabemos que, no conjunto IN, não é possível efetuar a subtração quando o primeiro número    
minuendo) é menor que o segundo número (subtraendo). 
                                           3 – 10 não é possível em IN 
 
No conjunto dos números inteiros (números positivos, zero e números positivos) que é 
representado pela letra Z é possível efetuar a subtração acima, pois a diferença (resultado da 
subtração) entre dois números inteiros é sempre um número inteiro. 
                                          3 – 10 = ( +3 ) – ( + 10) 
 
Para subtrair dois números inteiros é o mesmo que adicionar o primeiro com o oposto do 
segundo. 
 
Então: ( +3 ) – ( + 10) = ( +3 ) + ( - 10 ) = -7 
 
Outros exemplos:  
a) ( + 14 )  - ( -12 ) = ( +14 ) + ( + 12 ) = + 26 
b) ( + 7 )  - ( + 15 ) = ( +7  ) + ( - 15  ) = - 8  
 
EXERCÍCIOS: 
1) Calcule: 

A) (+6) – ( -3) =  

B) (+4) – ( -9) =  

C) (+10) – ( +3) =  

D) (+8) – ( +9) =  

E) (-17) – ( -3) =  

F) (-9) – ( +10) =  

G) (-8) – ( -12) =  
 
2) No restaurante em que Cláudia trabalha, a temperatura no interior do freezer é -9 °C e a 
temperatura fora do freezer é 22°C. Qual é a diferença entre a temperatura interna e a externa do 
freezer? 
 
3) Carmem e Amélia adoram jogar cartas. No jogo de ontem, Carmem fez 310 pontos e Amélia, - 
130 pontos. Quantos pontos Carmem fez a mais que Amélia? 
 
3- Adição algébrica 
Como toda subtração em Z pode ser transformada em adição, dizemos que a adição e a 
subtração de números inteiros podem ser consideradas uma única operação, chamada adição 
algébrica, cujo resultado é denominado soma algébrica. 
 
ESCRITA SIMPLIFICADA 
Vejamos os exemplos a seguir. Observe que antes dos parênteses  tem o sinal de +:                                                                                                                                               
a) ( + 10 ) + ( - 6) =  =  + 10 – 6 = 4 
b) ( - 12 ) + ( - 21 ) + ( + 8 ) = - 12 – 21 + 8 = - 33 + 8 = - 25 
 

Quando uma adição algébrica contém parênteses precedidos do sinal +, podemos 
eliminar esses parênteses, bem como o sinal que os precede, escrevendo cada número 
que está no interior dos parênteses COM O SEU PRÓPRIO SINAL. 

 



 
Agora os exemplos a seguir contêm parênteses precedidos do sinal de - . Fique atento: 
a) ( + 10 ) – ( - 11 ) – ( + 9 ) =  ( + 10 ) + ( +11 ) + ( - 9) = 10 +11 -9 = 21 -9 = 12 
b) ( - 7 ) + ( -5 ) – ( - 16 ) = ( -7 ) + ( - 5 ) + ( + 16 ) = - 7  – 5  + 16 =  - 12 + 16 = +4 
 

Quando uma adição algébrica contém parênteses precedidos do sinal  -, podemos 
eliminar esses parênteses, bem como o sinal que os precede, escrevendo cada número 
que está dentro dos parênteses COM O SINAL TROCADO. 

 
EXERCÍCIOS: 
1) Escreva cada uma das expressões seguintes, eliminando os parênteses e depois calcule o 
resultado. 
a) ( + 15 ) – ( - 10 ) – ( + 9 )  
b) ( - 10 ) + ( - 11 ) – ( -21 )  
c) ( + 10 ) – ( - 11 ) +  ( + 25 )  - ( + 45)  
d) ( + 10 ) – ( - 18 ) +  ( - 35 )  - ( + 5)  
e) ( - 18 ) – ( - 12 ) -   ( + 29 )  - ( + 32)  
 
2) Determine o valor de cada soma algébrica, conforme o exemplo abaixo: 
 
8 + ( - 4 + 6 ) – ( -6 – 10 )= 8 -4 +6 + 6 + 10 = 30 – 4 = 24  
a) 6 + ( - 9 + 1 ) 
b) 8 - ( - 6 + 10 ) 
c) - 10 + ( 6 - 4 ) 
d) 2 + ( 2 + 5 - 7 ) 
e) - 5 + ( 2 - 4 ) - ( 7 - 1 )  
f) ( - 5 + 3 ) - ( 5 - 9 ) + ( 8 - 1 ) – 11 
 
3)  Calcule a adição algébrica    - 17 + 40 + 21 - 16 - 33 . 
 
4) Calcular a soma algébrica    20 + ( - 9 + 12 ) - ( - 15 + 20 ). 
 
5)  João adora jogar figurinhas. Em cada rodada desta semana, ele registrou, com um número 
positivo, quantas figurinhas ele ganhou e, com um número negativo, quantas perdeu. Domingo, 
João foi passear e não jogou.  
 

 
a) Em qual dia João ganhou mais figurinhas? 
b) Em qual dia João se saiu pior? 
c) Nessa semana, João aumentou ou diminuiu a quantidade de figurinhas que tinha? Quanto? 
 
EXERCÍCIOS DO LIVRO DIDÁTICO 
PÀGINA 113: NÚMERO 41 
PÁGINA 114: NÚMEROS 42( letras a,b,c ) ; 43 e 44. 
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QUE ESTÃO NO FORMATO REMOTO: 
# Entregar coletânea com atividades em branco ou quase toda incompleta e também respondidas 
sem cálculos quando necessário fica difícil avaliá-la. 
# Você que envia a foto das atividades, copiar os exercícios da coletânea e do livro no caderno e 
fazer todos os cálculos quando necessário. 
#você que entrega coletânea na escola, copiar os exercícios da coletânea e do livro  no verso das 
folhas da coletânea e fazer todos os cálculos quando necessário. 
 
ATIVIDADES DE CIÊNCIAS – PROFª SIMONE  

Introdução 

Você pisa na crosta da Terra, ou seja, na parte sólida do planeta, que é formada 
principalmente por rochas e na qual se encontram os continentes e oceanos. Em relação ao 
diâmetro total da Terra, a crosta é uma camada muito fina. Compare: a distância média entre o 
centro do planeta e sua superfície (ou seja, o raio da Terra) é de 6 371 km; a parte da crosta 
relativa aos continentes tem entre 20 km e 60 km de espessura, e a parte sobre a qual estão os 

oceanos tem entre 5 km e 10 km. 

Embaixo da crosta terrestre está o manto, uma camada que possui partes pastosas e que 
tem cerca de 2 900 km de profundidade. A temperatura do manto aumenta com a profundidade; 
sua parte mais interna deve variar aproximadamente de 1 000 ˚C a 3 000 ˚C. Partes do manto 
contém um material muito quente e pastoso formado por rochas derretidas, o magma. Quando um 
vulcão entra em erupção, o magma é expelido para a superfície da Terra e passa a ser 
denominado lava. A parte superior do manto (mais externa) e mais rígida. Junto com a crosta da 
Terra, formam a 
chamada litosfera. 

Na parte mais 
central da Terra, como o 
caroço de um abacate, 
encontra-se o núcleo, 
com cerca de 3 400 km 
de raio e formado 
principalmente de ferro e 
níquel. Sua parte interna 
(o núcleo interno) 
encontra-se no estado 
solido, e a parte de fora 
(o núcleo externo) e 
liquida.  

Para facilitar os estudos do 
planeta, a parte mais externa da 
Terra costuma ser dividida em 
camadas ou grandes regiões, 
também chamadas de esferas ou 
domínios. 

Acompanhe a descrição de cada 
uma delas na segunda figura 

abaixo: 

 Litosfera: parte sólida mais 
externa do planeta, com 
vários quilômetros de 
profundidade; formada pelas 
rochas e pelo solo; 
 



 Hidrosfera: conjunto de toda a água existente no planeta (rios, mares, lagos, oceanos, 
água subterrânea, vapor de água e geleiras); 

 Atmosfera: camada de ar que envolve o planeta;  
 Biosfera: conjunto de todas as regiões do planeta em que é possível existir vida. A 

biosfera, portanto, compreende florestas, campos, desertos, oceanos, rios, lagos, etc. 
Aprofundaremos mais sobre a litosfera a camada onde encontram-se as rochas. Também 

chamadas de pedras, as rochas são formados por vários minerais, ou seja, substâncias químicas 
sólidas encontradas na natureza. A ciência para estudar os minerais, observa suas características 
como, cor, brilho, dureza, transparência. Na rocha do granito, por exemplo, encontramos, 
principalmente, três diferentes grãos com cores e brilho diferentes: do mineral mica (grãos mais 
escuros, que por ser isolante de calor e energia muito usado em resistências de 
eletrodomésticos), o do mineral quartzo (grãos mais brancos, muito encontrado na areia e que 
no qual seu derretimento produz o vidro) e o mineral feldspato (grãos mais avermelhados, muito 
usados nas cerâmicas e porcelanas).  

Agora que você já sabe que as rochas são compostas de minerais, chegou a hora de entender 
melhor como elas se formam na natureza. Podemos usar a origem das rochas para classificá-las 
em três grupos: rochas magmáticas, rochas sedimentares e rochas metamórficas. 

As rochas magmáticas, ou ígneas, podem se formar quando a lava esfria e fica sólida, 
assim como podem se originar dentro da crosta, a partir do magma. As rochas magmáticas 
formam a maior parte da crosta terrestre. Exemplos: granito, basalto, pedra-pomes. 

As rochas sedimentares são formadas por grãos de outras rochas que se depositam em 
camadas e se unem. O calcário, o arenito, cascalhos são exemplos de rochas sedimentares. 

As rochas metamórficas se originam de uma transformação de rochas magmáticas ou 
sedimentares. Essa transformação ocorre em decorrência de processos que envolvem variação 
de temperatura e de pressão. Além da temperatura e da pressão, os fluidos – água, gás 
carbônico, gás oxigênio – também exercem um papel importante na formação das rochas 
metamórficas, ao facilitar as reações e transformações dos minerais. São exemplos de rochas 
metamórficas: ardósia (transformação do barro), mármore (transformação do calcário), gnaisse 
(transformação do granito).   

Principalmente em rochas sedimentares encontramos fósseis, vestígios de seres vivos que 
não existem mais. Esses são estudados na ciência chamada Paleontologia. O estudo dos fósseis 
permite aos cientistas delimitar alguns períodos geológicos ao longo da história da Terra, 
estabelecendo datas para acontecimentos importantes da evolução da vida no planeta. Para 
facilitar o estudo da evolução da vida, costuma-se dividir a história da Terra em grandes intervalos 
de tempo, que são subdivididos em intervalos menores. São os éons, eras, períodos e épocas. Os 
éons Proterozoico, Arqueano e Hadeano são reunidos na divisão conhecida como Pré-
Cambriano.  

Questão 01 - Substitua os nº 1, 2, e 3 da figura abaixo pelo tipo de rocha: magmática,  

 



sedimentar, metamórfica, de acordo com a ilustração:  
 
Questão 02 - Observe o modelo das camadas da Terra. Indique a partir deste modelo a camada: 
crosta, manto, núcleo interno, núcleo externo: 

 

Questão 03 – Em seu caderno, relacione os conceitos indicados pelos números na primeira 
coluna com as definições indicadas pelas letras da segunda coluna.  

 

Questão 04 - Neste capítulo você aprendeu muito sobre três tipos de rocha: magmáticas, 
sedimentares e metamórficas. Agora, no caderno, identifique o tipo de rocha a que se refere cada 
uma das afirmativas abaixo.  

a) São formadas por compactação de grãos de outros tipos de rocha transportados pela água ou 
pelo vento ___________________  

b) São formadas pelo resfriamento do magma ou da lava __________________  

c) São formadas pela transformação de outras rochas submetidas a condições de elevada 
pressão e temperatura _____________________        

d) A rocha em que há maior possibilidade de encontrar fósseis ______________ 

 

ATIVIDADES DE HISTÓRIA – PROFª. FERNANDA 

Orientações:  

▪ Realize a sua atividade com muita dedicação e capricho. 
▪ Leia o texto para responder as atividades. 
 

 (EF07HI05/ES) Identificar e relacionar as vinculações entre as reformas religiosas, os processos culturais 
e sociais do período moderno na Europa e na América, o papel político e a classe social protagonista 
dessas transformações nas ideias e maneira de pensar e se comportar na sociedade, percebendo as 
mudanças nas estruturas políticas, sociais e culturais, dando ênfase para as transformações ocorridas na 
Europa e, consequentemente, sentidas nas colônias da América, em especial, no Brasil e no Espírito 
Santo. Identificado esses discursos na literatura, arquitetura e organização política e etc.. 

 



Continuando nossos estudos sobre a Reforma e a Contrarreforma, nessa CAPs, vamos abordar o 

Calvinismo, o Anglicanismo e a Contrarreforma. 

 

CALVINISMO 

Ocorreu na Suíça através da atuação do francês João Calvino (1509 – 1564). O teólogo francês 
fugiu da perseguição em seu país de origem e escolheu os suíços, pois era uma região com 
grande desenvolvimento social, onde o poder estava nas mãos da burguesia e tinha forte tradição 
religiosa com Zwinglio (1519), que culminou na Paz de Kappel (cada cantão com sua religião). 
Então, Calvino conseguiu impor suas ideias reformistas, entre elas: Bases luteranas (Manutenção 
de dois sacramentos: batismo e eucaristia; Aboliu o culto aos santos e às imagens; Livre exame 
da Bíblia; Salvação pela fé; Igreja nacional), radicalizações calvinistas (Predestinação absoluta; 
Santifica o trabalho, a poupança e o lucro; Restabeleceu o dia de graças dos judeus, sábado) e o 
Consistório (Órgão calvinista que vigiava os costumes dos cidadãos). Com a aliança com a 
burguesia, o calvinismo se espalhou mais rapidamente pelo mundo, desta forma, possibilitando o 
surgimento de variações: Puritanos (Inglaterra), Huguenotes (França) e Presbiterianos (Escócia).  
 

ANGLICANISMO 
(Ocorreu na Inglaterra através da atuação do Rei inglês Henrique VIII). O monarca mantinha uma 
boa relação com a Igreja (Doava dinheiro e terras; Henrique VIII condena os ensinamentos de 
Lutero; foi nomeado “defensor da fé”). Porém, a ruptura ocorreu quando Henrique VIII pediu 
anulação de seu casamento com Catarina de Aragão (Espanha), mas, também, porque a 
burguesia e nobreza inglesas desejavam promover concorrência comercial e colonial com a 
Espanha. Para piorar, Catarina não gerou herdeiro homem e Henrique VIII possuía um amante, 
Ana Bolena. Com isso, sentia-se amaldiçoado por ter casado com viúva do irmão. Porém, o papa 
Clemente VII negou a anulação, pois Catarina era tia de Carlos V que lutava contra Lutero no 
Sacro Império Romano Germânico e a Espanha era o principal país católico e sustentava o 
papado. Sendo assim, Henrique VIII rompeu relações com a Igreja e o Parlamento o declarou 
“protetor da Igreja inglesa”, com isso, nasceu a Igreja Anglicana (Ato de Supremacia, 1531). 
Como consequência o papa excomungou o rei, que confiscou os bens da Igreja e vendeu para a 
burguesia e nobreza. Do ponto de vista teológico, em um primeiro momento, os dogmas não se 
diferiam do Catolicismo, exceto pela submissão ao Estado. Durante o período de Eduardo VII 
(1547 – 1553) houve a aproximação ao calvinismo. Entretanto, Mary Tudor (1553 – 1558), católica 
fervorosa, obrigou o parlamento o retorno ao Catolicismo. Posteriormente, casou-se com Felipe II 
(príncipe espanhol e católico fanático), mandou queimar 300 hereges protestantes (apelidada de 
Mary Blood) e aprisionou sua irmã Elizabeth na torre de Londres. Porém, Elizabeth I (1558 – 
1603) estabeleceu o 2º Ato de Supremacia, com isso, consolidando o anglicanismo.  
 

CONTRARREFORMA 
 Ocorreu como primeira reação da Igreja aos movimentos protestantes na seguinte perspectiva: 
fundou a Companhia de Jesus (exército de Cristo) por Ignácio de Loyola (1534). Em 1545, o Papa 
III convocou o Concílio de Trento com os objetivos de contenção do protestantismo e expansão 
do catolicismo.  
Fontes: https://www.proenem.com.br/enem/historia/reformaprotestante-e-a-contrarreforma-a-
fragmentacao-docristianismo/ 
 
ATIVIDADES 
1) Segundo o texto, quem foi João Calvino? 
 
2) Complete a afirmativa:  Com a aliança com a __________________________, o calvinismo se 
espalhou mais rapidamente pelo mundo, desta forma, possibilitando o surgimento de variações: 
_______________(Inglaterra),Huguenotes (França) e _________________________(Escócia). 
 
3) Quais eram as ideias reformistas de Calvino? 
 
4) Explique o que foi o Anglicanismo. 
 

https://www.proenem.com.br/enem/historia/reformaprotestante-e-a-contrarreforma-a-fragmentacao-docristianismo/
https://www.proenem.com.br/enem/historia/reformaprotestante-e-a-contrarreforma-a-fragmentacao-docristianismo/


ATIVIDADES DE GEOGRAFIA – PROFª. KERLE  

 

HABILIDADES: 
(EF07GE02) Analisar a influência dos fluxos econômicos e populacionais na formação socioeconômica e 

territorial do Brasil, compreendendo os conflitos e as tensões históricas e contemporâneas. 

 
Migração interna no Brasil 

Migração consiste no ato da população deslocar-se espacialmente, ou seja, pode se referir à troca 
de país, estado, região, município ou até de domicílio. As migrações podem ser desencadeadas 
por fatores religiosos, psicológicos, sociais, econômicos, políticos e ambientais. 
A migração interna corresponde ao deslocamento de pessoas dentro de um mesmo território, 
dessa forma pode ser entre regiões, estados e municípios. Tal deslocamento não provoca 
modificações no número total de habitantes de um país, porém, altera as regiões envolvidas 
nesse processo. 
No Brasil, um dos fatores que exercem maior influência nos fluxos migratórios é o de ordem 
econômica, forçando indivíduos a se deslocarem de um lugar para outro em busca de melhores 
condições de vida e à procura de emprego para suprir suas necessidades básicas de 
sobrevivência. 
Um modelo de migração muito comum no Brasil, que se intensificaram nas últimas cinco décadas, 
é o êxodo rural, ou seja, a migração do campo para a cidade. O modelo econômico que favorece 
os grandes latifundiários e a intensa mecanização das atividades agrícolas tem como 
consequência a expulsão da população rural. 
A região Sudeste do Brasil, até o final do século XX, recebeu a maior quantidade de fluxos 
migratórios do país, principalmente o estado de São Paulo, pelo fato de fornecer maiores 
oportunidades de emprego em razão do processo de industrialização desenvolvido. 
No entanto, nas últimas décadas, as regiões Centro-Oeste e Norte têm sido bastante atrativas 
para os migrantes, pois após a década de 1970, a estagnação econômica que atingiu e ainda 
atinge a indústria brasileira afetou negativamente o nível de emprego nas grandes cidades do 
Sudeste, gerando pouca procura de mão de obra, ocasionando a retração desses fluxos 
migratórios. Assim, as regiões Norte e Centro-Oeste, que já captavam alguma parcela desse 
movimento, tornaram-se destinos da migração interna do Brasil. 
As políticas públicas para a ocupação do oeste brasileiro foram determinantes para esse 
redirecionamento dos fluxos migratórios no Brasil. A construção de Brasília, os investimentos em 
infraestrutura, novas fronteiras agrícolas, entre outros fatores, contribuíram para essa nova 
distribuição. 
O Sudeste continua captando boa parte dos migrantes brasileiros. A região recebe muito mais 
gente do que perde. O Centro-Oeste também recebe mais migrantes do que perde, sendo, 
atualmente, o principal destino dos fluxos migratórios no Brasil. O Sul e o Norte são regiões onde 
o volume de entrada e saída de migrantes é mais equilibrado. A Região Nordeste tem recebido 
cada vez mais migrantes, sendo a maioria proveniente do Sudeste (retorno), porém, continua 
sendo a região que mais perde população para as demais. 
https://brasilescola.uol.com.br/brasil/migracao-interna-no-brasil.htm 
 
ATIVIDADES 
1.Como é caracterizado o processo de migração? Destaque os principais motivos responsáveis 
por esse fenômeno no Brasil. 
2.O que é migração interna?  
3.No território brasileiro, uma modalidade de migração muito comum é o êxodo rural. Caracterize 
esse processo e aponte as suas consequências.  
4.O que é êxodo rural? 
(    ) É a migração de pessoas da cidade para o campo.  
(    ) É a migração de pessoas do campo para a cidade.  
(    ) É o processo de industrialização do campo.  
(    ) É o processo de industrialização da cidade. 
 
 
 

https://brasilescola.uol.com.br/brasil/migracao-interna-no-brasil.htm


ATIVIDADES DE INGLÊS – PROFª. BRAULIA 

Orientações:  
Realizar a atividade  com  capricho. 

  

(EF07LI21) Analisar o alcance da Língua Inglesa e os seus contextos de uso no mundo 

globalizado 

. TEMA:  Places  

 

01-Relacione:                                

( 1 ) A Green area used for recreation.       (  ) Fire station 

( 2 ) You can take the bus.                          (  ) Airport 

( 3 ) You can take the plane.                       (  ) Supermarket 

( 4 ) Tourists can find accommodations.     (  ) Park 

( 5 ) You can watch movies.                        (  ) Bus station 

( 6 ) A place for fire equipment.                   (  ) Hotel 

( 7 )You can get a haircut.                           (  ) Movie theater 

( 8 ) You can buy foods.                              (  ) Hair stylist 

 

02-Observe a figura e marque a opção correta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03-Agora escreva em Inglês, cinco nomes de lugares (places) que existem na sua cidade: 

1-----------------------------------------------                 2----------------------------------------------- 

3-----------------------------------------------                 4----------------------------------------------- 

5----------------------------------------------- 

 
ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA – PROFª. ALINNE 

 

 Habilidades: Experimentar e fruir esportes de marca, precisão, invasão e técnico-combinatórios que 
façam parte do contexto social dos estudantes, valorizando o trabalho coletivo e o protagonismo, por meio 
de atividades lúdicas e criativas. 

BASQUETE 
     Em 1891, o longo e rigoroso inverno de Massachussets (EUA) tornava impossível a prática de 
esportes ao ar livre. Foi então que o diretor do Colégio Internacional da Associação Cristã de 
Moços (ACM), convocou o professor canadense James Naismith, e confiou-lhe uma missão:  
pensar em algum tipo de jogo sem violência que estimulasse seus alunos durante o inverno, mas  
que pudesse também ser praticado no verão em áreas abertas. O nome vem do inglês basketball, 
que significa literalmente "bola no cesto". 

 



REGRAS 
     1. Cada partida tem duração de 40 minutos, sendo dividida em quatro tempos (quartos) de 10 
minutos. Em caso de empates ao final do jogo, são permitidas prorrogações de 5 minutos.  
      2. O jogo começa quando um dos árbitros lança a bola para cima. A bola será, então, 
disputada pelos jogadores que se encontram no círculo central a partir do momento em que ela 
atingir o ponto mais alto de sua trajetória.  
     3. O manejo da bola deve ser feito somente com as mãos. É proibido, entretanto, caminhar 
com ela em mãos por mais de dois passos. Deslocamentos maiores com a bola devem ser feitos 
quicando-a continuamente. 
    4. A cesta (ponto) é feita quando a bola atravessa o cesto adversário. Cada cesta de campo 
vale 2 pontos. Quando é feita antes da linha dos 3 pontos, vale, obviamente, 3 pontos. Por fim, 
um cesto de lance livre tem o valor de 1 ponto.  
    5. É permitido a um jogador cometer no máximo 5 faltas. A partir disso, ele será eliminado da 
partida em questão.  
    6. Regra dos 24 segundos: A equipe com a posse de bola tem 24 segundos para levar a bola 
ao cesto da equipe adversária e tentar lançá-la.  
    Cada jogador de um time é classificado em uma posição. Há cinco posições em um time 
tradicional: 

     Posição dos Jogadores  Armador - Esse jogador é, em geral, o melhor driblador e melhor 
passe de bola do time. 

        Lançador - Geralmente o melhor arremessador do time. Esse jogador defende o armador e 
se move em torno da quadra para tentar ganhar espaço e fazer um arremesso que não seja 
bloqueado pelo oponente; 

        Ala/pivô - O ala/pivô fica geralmente próximo da cesta e se movimenta para se desmarcar e 
receber a bola em condições de um arremesso intermediário. Eles são também muito habilidosos 
com rebotes; 

        Ala/lateral - o extremo é em geral o jogador mais versátil do time, possuindo equilíbrio entre 
as várias habilidades.                      

        Pivô - também chamado de central, costuma ser o jogador mais alto do time. O papel do 
central é estabelecer uma posição próxima à cesta, permitindo-lhe um arremesso fácil. Na defesa, 
ele tenta bloquear os arremessos e pegar os rebotes.                         

 
QUADRA 

   A quadra de Basquetebol mede 28 metros de comprimento por 15 metros de largura, medidas a 
partir da borda interna das linhas. 

 
           -  Atividade para melhor compreensão do texto acima: 
           
                  - Leia o texto e copie no seu caderno. 
                  - Desenhe e pinte a quadra de Basquete. 

 
 
 



 
ATIVIDADES DE  ARTE – PROFª. TAINARA 
 

Habilidade: (EF69AR31-06/ES) Relacionar as práticas artísticas às diferentes dimensões 
da vida social, cultural, política, histórica, econômica, estética e ética, percebendo a 
formação da arte brasileira na identidade do povo que constitui essa nação. 

 

 

ARTE FIGURATIVA 

A arte figurativa, é um estilo artístico das artes visuais pautado na representação das formas, seja 
de seres humanos, objetos, animais, paisagens, entre outros. 

A origem da arte figurativa remonta séculos de existência humana. As pinturas rupestres já 
indicavam a necessidade do homem de expressar emoções, sentimentos e de “copiar” e 
reproduzir figuras da natureza. 

 

ATIVIDADE 1 

A obra acima “O Vendedor de frutas” de Tarsila do Amaral representa muito bem a arte 

figurativa. Faça uma releitura dessa obra e pinte utilizando as cores que você mais 

gosta. Capriche! 

ATIVIDADE 2 

Crie um desenho figurativo em seu caderno de artes. Seja criativo! 

 

 


