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MATEMÁTICA  

Multiplicação e divisão de números inteiros: 

1. Sinais iguais na multiplicação ou na divisão sempre resultam em sinal positivo. Regra do 
sinal: (+) . (+) = (+) → Operação de Multiplicação. ... 

2. Sinais diferentes na multiplicação ou na divisão sempre resultam em sinal negativo. Regra do 
sinal: (+) . (–) = (–) 

01) Qual é o quociente? 

A) (+36) : (+9) =  

B) (+55) : (-5) =  

C) (-27) : (+3) =  

D) (-40) : (-4) =  

E) (+15) : (-1) =  

F) (-26) : (-26) =  

G) 63 : 21 =  

H) 48 : (-8) =  

I) (-85) : 5 =  

  

02) Os resultados de 81 : ( - 9 ) e de ( - 81 ) : 9 são: 

a) (   ) 9 e 9 

b) (   ) 9 e – 9 

c) (   ) – 9 e 9 

d) (   ) – 9 e – 9 

 

03)O valor da expressão ( - 50 ) : ( - 10 ) : 5 é: 

a) (   ) 1 

b) (   ) 25 

c) (   ) – 1 

d) (   ) – 25 



 
 
                                                                                                 Prefeitura Municipal de Piúma 

Secretaria Municipal de Educação 

COLETÂNEA DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS PLANEJADAS PELOS DOCENTES DA 
REDE MUNICIPAL DE PIÚMA 

Estudante realize as atividades no seu caderno. 
12ª coletânea – 7º ano 

 

 

7 Disciplina: Geografia 
 Comunidades Quilombolas na Amazônia 
 
Quilombolas são os descendentes e remanescentes de comunidades formadas por 
escravizados fugitivos (os quilombos), entre o século XVI e o ano de 1888 (quando houve 
a abolição da escravatura), no Brasil. Atualmente as comunidades quilombolas estão 
presentes em todo o território brasileiro, e nelas se encontra uma rica cultura, baseada na 
ancestralidade negra, indígena e branca. No entanto, os quilombolas sofrem com a 
dificuldade no acesso à saúde e à educação. 
Quem são os quilombolas?A palavra quilombo origina-se do termo kilombo, presente no 
idioma dos povos Bantu, originários de Angola, e significa local de pouso ou acampamento. 
Os povos da África Ocidental eram, antes da chegada dos colonizadores europeus, 
essencialmente nômades, e os locais de acampamento eram utilizados para repouso em 
longas viagens. No Brasil Colonial, a palavra foi adaptada para designar o local de refúgio 
dos escravos fugitivos. Quilombola é a pessoa que habita o quilombo.Ao longo da história 
brasileira, vários quilombos foram registrados, alguns com grande número de habitantes. 
O Quilombo dos Palmares, por exemplo, que na verdade era formado por um conjunto de 10 
quilombos próximos, chegou a ter uma população estimada em 20 mil habitantes no século 
XVII. Ainda hoje existem comunidades quilombolas que resistem à urbanização e tentam 
manter seu modo de vida simples e em contanto com a natureza, vivendo, porém, muitas 
vezes em condições precárias devido à falta de recursos naturais e à difícil integração à vida 
urbana e não tribal. Devido a isso, desde o início dos anos 2000, há uma tentativa 
governamental de demarcar as terras quilombolas para que elas não sejam tomadas por 
fazendeiros, madeireiros e grileiros e para que haja maior garantia de sobrevivência das 
comunidades que vivem nelas. Cinco comunidades quilombolas do município de Barreirinha 
(a 331 quilômetros de Manaus) foram reconhecidas  pela Fundação Palmares, órgão 
vinculado ao Ministério da Cultura. É a segunda vez que o governo brasileiro faz este tipo de 
reconhecimento no Amazonas, Estado onde as comunidades remanescentes de quilombos 
têm pouca visibilidade. A Fundação Palmares certificou outras 36 comunidades quilombolas 
no Brasil. O reconhecimento dá direito às comunidades de ter acesso às políticas públicas e a 
obter regularização fundiária do Incra (Instituto Nacional da Colonização e Reforma Agrária). 
A única comunidade reconhecida do Amazonas até então era a do Tambor, no município de 
Novo Airão (a 130 quilômetros de Manaus). A comunidade está localizada no Parque 
Nacional do Jaú. O reconhecimento da comunidade do Tambor ocorreu em 2006.Para alguns 
pesquisadores , o reconhecimento das comunidades quilombolas significa uma conquista 
histórica desencadeada pelos movimentos do ponto de vista da afirmação de sua identidade 
étnico-cultural quanto do alcance de políticas públicas a eles destinadas nas várias esferas da 
vida social. Há outros registros de famílias originárias de quilombos no Amazonas, segundo o 
pesquisador Emmanuel Farias Júnior. “Têm comunidades nos municípios de Manaquiri, 
Barcelos e Itacoatiara, por exemplo. São comunidades negras, mas elas ainda não se 
reconhecem como quilombolas. Elas podem vir a reivindicar o reconhecimento e entrar 
inclusive com o pedido do processo de titulação territorial”, disse Emmanuel. 
O Parque Nacional do Jaú foi criado pelo Decreto n.° 85.200, de 24 de setembro de 1980, em 
uma área de 2.272 milhões de hectares, como parte de uma política ambiental 
preservacionista. Segundo pesquisadores, a criação do parque provocou a saída compulsória 
de centenas de famílias ribeirinhas que viviam à margem do rio Jaú. As famílias foram 
obrigadas a recomeçar a vida nas periferias de zonas urbanas do Amazonas. Apenas um 

https://brasilescola.uol.com.br/datas-comemorativas/dia-abolicao-escravatura.htm
https://brasilescola.uol.com.br/historiab/brasil-colonia.htm
https://brasilescola.uol.com.br/historiab/
https://brasilescola.uol.com.br/historiab/
https://brasilescola.uol.com.br/historiab/quilombo-dos-palmares.htm
https://brasilescola.uol.com.br/brasil/urbanizacao.htm
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pequeno grupo, incluindo as famílias quilombolas, resistiu no Parque.No Amazonas, são sete 
comunidades reconhecidas como quilombolas. A primeira a ser reconhecida foi a comunidade 
do Tambor,. Cinco estão no município de Barreirinha (a 331 quilômetro de Manaus). São elas: 
Boa Fé, Ituquara, São Pedro, Tereza do Matupiri e Trindade, reconhecidas em outubro de 
2013. A mais recente é a comunidade do Barranco, em Manaus, capital do Amazonas. 
Barranco foi certificada pela Fundação Cultural Palmares.  

Tradição das comunidades quilombolas: É difícil apontar uma tradição quilombola 
única, visto que os quilombos formaram-se e organizaram-se das mais diversas maneiras. 
Em primeiro lugar, não foram apenas descendentes de africanos que povoaram os quilombos. 
Além de povos negros (que são predominantes hoje na composição étnica das áreas de 
quilombos), existe uma significativa presença de descendentes de indígenas e europeus. 

As organizações formadas por quilombos também foram as mais diversas. Houve nelas uma 
predominância do modo de vida tribal, mas muitos quilombos desenvolveram sistemas de 
comércio e alguns até estabeleceram sistemas políticos internos, como reinados e repúblicas. 
Apesar da diversidade de origens culturais, alguns traços gerais da cultura africana estão 
presentes nos quilombos, além do sincretismo religioso das religiões afro-brasileiras, que 
misturam o tradicional culto aos orixás com o catolicismo, e a culinária, com vários elementos 
indígenas. Os quilombolas em geral gostam muito de música, canto, dança e festas 
tradicionais. As comidas típicas dos quilombos são mais determinadas pela região onde 
eles estão do que por uma unidade étnica. Já quanto à religião cultuada nas regiões 
quilombolas, não há uma específica. Os quilombos têm várias matrizes religiosas, sendo 
predominante o candomblé, o catolicismo e o protestantismo.  

Estados brasileiros onde se encontra o maior número de quilombos 

Com exceção do Acre, Roraima e Distrito Federal, todos os estados brasileiros possuem 
quilombos. Apesar do Distrito Federal não possuí-los, nas regiões do entorno distrital 
pertencentes a Goiás eles estão presentes. Os estados brasileiros com o maior número de 
comunidades remanescentes de quilombos são Bahia, que possui 229 quilombos 
cadastrados; Maranhão, com 112; Minas Gerais, com 89; e Pará, com 81 comunidades 
quilombolas cadastrada. As comunidades quilombolas do Nordeste representam a maioria 
da concentração quilombola por região e mantêm uma forte tradição devido à existência de 
quilombos que marcaram a história, como o Quilombo de Palmares. Na Bahia, existem 
comunidades quilombolas que sofreram com a violência de grileiros e fazendeiros, mas hoje 
têm proteção do Incra e de projetos de restauração da sua cultura. Bom Jesus da Lapa é um 
município que concentra muitas comunidades remanescentes de quilombos. 
 

Atividades: 

1- Dê acordo com o texto apresentado quem são os quilombolas? 
 

2- Como podemos definir a palavra quilombola? 
 

https://brasilescola.uol.com.br/cultura/cultura-africana.htm
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3- Ao longo da história brasileira, vários quilombos foram registrados, alguns com 
grande número de habitantes, sendo assim qual é a comunidade de quilombola no 
Brasil, que se destaca com um maior número de habitantes? 

 
4- Qual foi o nome da primeira comunidade quilombola reconhecida na Amazonas, que 

está localizada no Parque Nacional do Jaú? 
 

5- Assinale F para as alternativas falsas e V para as verdadeiras. 
(    ) Os quilombolas são os descendentes e remanescentes de comunidades formadas 
por escravizados fugitivos. 
(    ) As comunidades quilombolas estão presentes em quase todo o território brasileiro. 
(    ) O quilombo dos Palmares representa uma comunidade de quilombola com muitos 
habitantes. 
(    ) Os quilombos não tem nada a ver com a vida dos escravizados. 
(    ) A urbanização representa uma facilidade para as comunidades quilombolas. 
 

6- Com o reconhecimento das comunidades quilombolas, o que os quilombos podem 
ter adquirido? 

 
7- Quais são as principais tradições das comunidades quilombolas? 

 
8- Relacione segunda coluna dê acordo com a primeira coluna. 

 
( 1 ) Matrizes Religiosas dos                           (    ) O reconhecimento das 
        Quilombos.                                                     comunidades quilombolas. 
 
 
( 2 ) Bom Jesus da Lapa                                (     ) Traços culturais que podem 
                                                                               ser encontrados nas  
                                                                                 comunidades quilombolas. 
 
( 3 ) Tambor                                                     (     ) Município que concentra 
                                                                           muitas comunidades quilombolas 
 
 
( 4 ) Cultura Africana                                         (     ) Primeira comunidade  a ser  
                                                                             reconhecida na amazonas. 
 
 
( 5 ) Conquistas Históricas                                (     ) Candomblé, Catolicismo e o  
                                                                                    protestantismo. 
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                       HISTÓRIA-CONTRA REFORMA V 

Contrarreforma Católica 

O reformismo iniciado por Lutero e propagado por toda a Europa provocou a reação da Igreja 

de Roma, que tratou de promover reformas no sentido de reafirmar os princípios 

fundamentais da moral católica, a chamada Contrarreforma. 

A Igreja Católica reagiu ao movimento reformador, pois perdia fiéis e patrimônio rapidamente. 

A movimentação contrarreformadora contou com a participação dos reinos ibéricos católicos e 

com nobres que se mobilizaram em defesa da instituição. 

Exemplo dessa contribuição é atestado pela criação da Companhia de Jesus por Inácio de 

Loyola, nobre que doou seu patrimônio para a Igreja e organizou o grupo que seria conhecido 

como o “Exército de Cristo” da Contrarreforma. 

Os jesuítas tiveram participação ativa na luta contra a heresia protestante, sendo 

reconhecidos e absorvidos pela estrutura da Igreja Católica. Sua importância não é dada 

apenas pelo combate ao protestantismo, mas também pela ação missionária, principalmente 

no Novo Mundo. A obra de catequese foi a evangelização das comunidades indígenas, o que 

ampliou o número de fiéis da instituição. 

Além de reconhecer a Companhia de Jesus, a Igreja, por meio do papa Paulo III, convocou 

o Concílio de Trento (de 1545 a 1563), que, após dezoito anos de trabalho, decidiu: 

 reativar os Tribunais de Inquisição; 

 reconhecer o papa como suprema autoridade da Igreja; 

 criar seminários para formar sacerdotes; 

 confirmar os dogmas e as práticas da Igreja, como salvação pela fé e pelas obras, 

presença real de Cristo na eucaristia, culto à Virgem Maria e aos santos, e os sete 

Sacramentos; 

 redigir o Index Libro rum Prohibitorum: catálogo de livros de leitura proibida aos 

católicos, por serem considerados perniciosos à fé 

Quanto ao livros proibidos à leitura. Quem mantivesse em seu poder obra considerada 

imprópria seria julgado pelo Tribunal de Santo Ofício, a Inquisição.  Enquanto o mundo 

protestante se alfabetizava e lia não apenas a Bíblia, mas também outras obras publicadas 

graças ao advento da imprensa, o mundo católico submergia na ignorância dos analfabetos, 

conduzidos pelas autoridades eclesiásticas. 

Consequências da Contrarreforma 

Assim, a Igreja Católica se preparava para enfrentar os novos tempos na Europa.  

https://www.coladaweb.com/historia-do-brasil/companhia-de-jesus
https://www.coladaweb.com/historia/santa-inquisicao
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Apesar de utilizar métodos repressivos para fazer valer sua hegemonia, numa época em que 

o Renascimento cultural apontava para o humanismo, para uma nova relação entre o homem 

e Deus, as decisões do Concílio de Trento serviram para orientar os católicos por quase 

quatrocentos anos. 

A Inquisição realizou torturas e enviou muitas pessoas para a fogueira. Do lado dos 

protestantes, a situação não foi diferente, pois católicos também eram perseguidos, torturados 

e mortos 

Deve-se ressaltar o significativo papel das monarquias católicas de Portugal e Espanha na 

Contrarreforma, pois se mantiveram fiéis a Roma e ajudaram na propagação do catolicismo 

para boa parte da América, porém, a estagnação cultural e econômica foi elemento comum 

nos espaços em que a Contrarreforma teve êxito. 

Outros fatores para o entendimento da decadência econômica dos países ibéricos podem ser 

relacionados ao quadro de intolerância e perseguições que se seguiu em relação a livres 

pensadores e a homens que pudessem dar outros conteúdos à vida produtiva de Portugal e 

Espanha. 

É importante ressaltar que as relações entre economia e Contrarreforma são assuntos 

controversos, pois há debates em torno da importância das determinações do Concílio de 

Trento (base da política contrarreformadora) para se entender a estagnação econômica do 

mundo católico. 

Alguns autores deslocam a discussão para o universo político, principalmente nos casos de 

Portugal e Espanha. De qualquer forma, o pensamento defendido pela Santa Sé, se não 

impediu o desenvolvimento econômico, não contribuiu para a dinamização das atividades 

produtivas e comerciais. 

1-RESPONDA : 

 

a)O que foi a contrarreforma católica ? 

 

 

 

 

b)Qual a participação dos Jesuítas na contrarreforma católica ? 

 

 

 

 

 

https://www.coladaweb.com/artes/renascimento
https://www.coladaweb.com/literatura/humanismo-e-renascimento
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7º ANO INGLÊS 

 

1- Traduza os lugares da imagem;  
2- Escreva mais 10 lugares;  
3- Agora monte uma cidade em seu caderno, com desenhos e nomes dos lugares do quadro 

e os que você pesquisou; 
4- Em português e inglês  
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EDUCAÇÃO FÍSICA - PROFESSOR PHILIPPE THOMPSON 

Atenção: Durante esse período, cada semana estaremos estudando uma modalidade 

olímpica diferente, sendo essa mesma modalidade para todas as turmas, pois esse 

conhecimento independe de idade ou nível escolar. 

 

Todas as atividades deverão ser feitas no caderno. 

 

Nesta décima atividade sobre modalidades olímpicas, você deverá pesquisar sobre o VÔLEI 

DE PRAIA, tanto masculino quanto feminino. 

 

Deverão pesquisar os seguintes temas: 

1- História  

2- Regras 

3- Participação brasileira  

4- Curiosidades (tema livre para acrescentar o que mais lhe chamou a atenção). Se 

possível, assistir uma competição olímpica da modalidade e relatar o que lhe 

impressionou). 

 

 

OBS: Para cada tópico acima apresentado deverá conter um texto de no mínimo 10 

linhas. Lembre-se de colocar ao final a fonte da pesquisa. 
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ROTEIROS 12° COLETÂNEA DE ESTUDOS- QUARENTENA :  CONTINUAÇÃO CALOR E TEMPERATURA 

Leia, observe, analise e reflita com atenção, antes da realização das atividades e trabalhos em seu caderno!!!!! 

Espero que estejam bem e se cuidando.... 

Neste roteiro finalizaremos nossos estudos sobre Temperatura e Calor, entendendo como ocorrem as trocas de energia 

térmica e alguns fenômenos que ocorrem devido a este comportamento. 

Além do equilíbrio térmico quando em contato, os materiais transferem energia térmica nos modos: Condução, Convecção, 

Irradiação e Absorção ou Reflexão, isso dependendo do meio e do tipo de 

material do qual é feito.  

A Condução térmica é o processo de propagação de calor que ocorre 
principalmente em sólidos; nele, a energia térmica se propaga no interior de 
um corpo ou passa de um corpo para outro por contato. Por exemplo: quando 
colocamos sopa quente em um prato e o seguramos, podemos perceber o 
aumento da temperatura do prato e das mãos. Há nesse sentido, os materiais 
que são Isolantes térmicos que dificultam a condução do calor (gelo, isopor, 
madeira, plásticos, tecidos, pêlos, gordura, penas..) e os Condutores 
térmicos que facilitam a condução do calor (metais, aço, vidro, 
cerâmica/barro/argila, água...). 
 
 
A Convecção é um 
processo de propagação de 
calor que ocorre 
principalmente em líquidos e 
gases; nele, a energia 
térmica se propaga devido 
ao movimento das massas 
de partículas de um lugar a 
outro. Durante esse 
movimento, as porções de 
matéria trocam calor, onde 
as massas quentes são 
menos densas e leves tendo 
a tendência de subir, já as 
massas frias, são mais 
densa e pesadas, com a 
tendência de descer. O 
movimento de porções de 
matéria com diferentes 
temperaturas chama-se 
Corrente de convecção. 
Um exemplo está nas 
geladeiras com congelador 
interno, posicionado na parte 
superior, o ar ao redor dele fica mais frio, denso e desce. À medida que desce, o ar mais frio passa pelas prateleiras e resfria 
os alimentos, absorvendo parte do calor deles. Vai ficando mais quente, menos denso e volta a subir, reiniciando o ciclo. Isso 
também acontece nas brisas marítimas e terrestres. 
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A Absorção e reflexão, ocorre quando o 
calor irradiado incide num corpo, parte pode 
ser absorvida por ele, aquecendo-o, e parte 
pode ser refletida de volta para o ambiente. 
A cor dos corpos relaciona-se com sua 
capacidade de absorver calor e de refleti-lo. 
De modo geral, objetos pretos são bons 
absorve dores de calor e maus refletores. Os 
objetos brancos, ao contrário, absorvem mal e refletem bem. 
 
 
A Irradiação (ou radiação) é o processo de 
propagação de calor por meio de ondas 
eletromagnéticas em que a energia é 
transmitida tanto no vácuo quanto em meios 
materiais. De modo geral, todos os corpos 
transmitem calor em forma de radiação. 
Quanto maior a temperatura de um corpo, 
maior a intensidade da radiação emitida. O 
Sol, por exemplo, é fonte de radiação 
infravermelha que aquece a Terra. A radiação 
infravermelha, ultravioleta, percebida 
principalmente em forma de calor é um tipo deste tipo de propagação. 
 
Quanto ao Efeito Estufa, Na atmosfera terrestre estão 
presentes alguns gases — como gás carbônico, vapor de 
água e metano — que atuam, em escala global, retardando 
a emissão de calor pelo planeta. Assim, parte da energia 
proveniente do Sol fica “aprisionada” na Terra, fazendo com 
que a temperatura do planeta seja superior àquela que 
seria esperada. Esse processo, que contribui para o 
aquecimento da Terra, é denominado efeito estufa. Se não 
existisse o efeito estufa, a temperatura média em todo o 
planeta seria significativamente mais baixa. Praticamente 
toda a água estaria congelada e seria muito difícil existir 
vida tal como a conhecemos. Então, se não houvesse efeito 
estufa na escala em que atualmente ocorre, possivelmente não haveria vida na Terra. 
Em 1896, o químico sueco Svante Arrhenius (1859-1927) percebeu que a temperatura atmosférica da Terra estava 
relacionada com a concentração de gás carbônico (representado pela fórmula CO2) existente na atmosfera. Ele previu que 
um aumento na concentração desse gás provocaria aumento da temperatura atmosférica. Uma série de medidas periódicas 
dos níveis de gás carbônico na atmosfera tem revelado que a concentração desse gás na atmosfera vem aumentando um 
pouco a cada ano. Esse aumento é atribuído fundamentalmente: 
• à queima de combustíveis fósseis, como carvão mineral e petróleo; 
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• às queimadas em florestas, principalmente para dar lugar à agricultura. 

 
 

PRATICANDO/ATIVIDADES... 

1- Associe cada um dos fenômenos abaixo com uma forma de propagação de calor. 

a) Movimento das camadas de ar da atmosfera devido ao aquecimento do ar próximo à superfície, produzindo os 
ventos...................... 
b) Aquecimento do interior de um carro exposto ao Sol com as janelas fechadas........................... 
c) Aquecimento de uma colher em contato com um alimento quente........................... 
d) Aquecimento do bulbo de um termômetro em contato com a pele humana..................... 
e) Movimento do ar próximo a um aquecedor................................. 
f) Efeito estufa........................................................ 
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2- Pinte a ilustração que traduz sobre a Irradiação térmica e Marque com um X a ilustração que demonstra a 

Condução térmica. Após justifique sua escolha 

 

 

 

 

3-Em um experimento foram utilizadas duas garrafas PET, uma pintada de branco e a outra de preto, acopladas cada 

uma a um termômetro. No ponto médio da distância entre as garrafas, foi mantida acesa, durante alguns minutos, 

uma lâmpada incandescente. Em seguida a lâmpada foi desligada. Durante o experimento, foram monitoradas as 

temperaturas das garrafas: a) enquanto a lâmpada permaneceu acesa e b) após a lâmpada ser desligada e atingirem 

equilíbrio térmico com o ambiente. 

 
Esquema que representa duas garrafas sendo aquecidas por uma lâmpada incandescente 

A taxa de variação da temperatura da garrafa preta, em comparação à da branca, durante todo experimento, foi 

a) igual no aquecimento e igual no resfriamento. 

b) maior no aquecimento e igual no resfriamento. 

c) menor no aquecimento e igual no resfriamento. 

d) maior no aquecimento e menor no resfriamento. 

e) maior no aquecimento e maior no resfriamento. 

 

 

 

 

Justificativa  

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

............ 

Justificativa  

.......................................

.......................................

.......................................

.......................................

.................... 
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ATIVIDADE DE ARTE 12ª COLETÂNEA 7ºS ANOS_ PRODUÇÃO ARTÍSTICA VISUAL 

DESENHO. 

1_ Usando sua criatividade produza a capa do 2º trimestre em seu caderno. Escreva 2º TRIMESTRE e faça um ou 

mais desenhos para ilustrar. Use o caderno na horizontal e não se esqueça de pintar bem colorido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bom trabalho!!! 
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PORTUGUÊS 

   
Atividade 1 

 

Localize os verbos que aparecem na fala do primeiro balão: 
 

Atividade 2 
 
 Identifique o número e a pessoa do verbo das orações a seguir. 
 
Modelo: Eu gosto de sorvete. (verbo na 1ª pessoa do singular) 
 
a) Moramos no planeta terra. 
b) Juliano corria muito nas competições escolares. 
c) Os alunos estudaram muito para a prova. 
d) Tu jogaste bem hoje. 
e) Vós não sabeis que este produto é tóxico? 
f) Fomos bem recebidos na primeira aula deste ano 
g) Marcelinho Carioca chutava muito bem as cobranças de faltas.   
Atividade 3 
 
Leia o texto e responda: 
 

A ROTAÇÃO DA TERRA 
 

O Sol não se movimenta e sim a própria Terra. A Terra está sempre girando sobre si mesma 
como se fosse um pião. E ao girar, faz com que o Sol surja de um lado e desapareça de 
outro. Esse movimento é a rotação. O tempo que a Terra gasta para dar um volta sobre si 
mesma foi chamado de dia. O tempo da rotação então é de vinte e quatro horas (um dia). 
Já sabemos que a Terra não possui luz própria, afinal é um planeta. Quem dá luz e aquece 



 
 
                                                                                                 Prefeitura Municipal de Piúma 

Secretaria Municipal de Educação 

COLETÂNEA DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS PLANEJADAS PELOS DOCENTES DA 
REDE MUNICIPAL DE PIÚMA 

Estudante realize as atividades no seu caderno. 
12ª coletânea – 7º ano 

 

 

a Terra é o Sol, que é uma estrela. Quando a face da Terra recebe luz do Sol, é dia. Na outra 
face escura, onde há sombra, é noite. 
 

 Faça o agrupamento dos verbos do texto, conforme sua conjugação. 
 

1ª conjugação 2ª conjugação 3ª conjugação 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Leia a tirinha e faça o que se pede: 

 

01) Transcreva da tirinha ao lado dois desvios gramaticais com relação ao emprego do 

pronome, reescrevendo-os de acordo com a norma culta: 

02) Cite duas razões que justificariam esses desvios: 

03) A fala da mãe serviu de consolo para o sofrimento do menino? Justifique sua 

resposta; 

04) Crie uma outra possível resposta para a mãe, que produzisse um efeito diferente 

no Calvin: 

05) Explique a expressão facial de Calvin no primeiro quadrinho, relacionando-a com o 

tipo de balão empregado: 

06) Por que Calvin grita pela mãe? Quem é Haroldo? 

07) Você concorda com a afirmação do Calvin no quadrinho final da tirinha? 

08) Comente que tipo de sentimento Calvin demonstra em cada quadrinho: 
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02) A disciplina do amor – Lygia Fagundes Telles 
 
Foi na França, durante a Segunda Grande guerra: um jovem tinha um cachorro que todos 
os dias, pontualmente, ia esperá-lo voltar do trabalho. Postava-se na esquina, um pouco 
antes das seis da tarde. Assim que via o dono, ia correndo ao seu encontro e na maior 
alegria acompanhava-o com seu passinho saltitante de volta à casa. A vila inteira já 
conhecia o cachorro e as pessoas que passavam faziam-lhe festinhas e ele correspondia, 
chegava até a correr todo animado atrás dos mais íntimos. Para logo voltar atento ao seu 
posto e ali ficar sentado até o momento em que seu dono apontava lá longe. Mas eu avisei 
que o tempo era de guerra, o jovem foi convocado. Pensa que o cachorro deixou de 
esperá-lo? Continuou a ir diariamente até a esquina, fixo o olhar naquele único ponto, a 
orelha em pé, atenta ao menor ruído que pudesse indicar a presença do dono bem-
amado. Assim que anoitecia, ele voltava para casa e levava sua vida normal de cachorro, 
até chegar o dia seguinte. Então, disciplinadamente, como se tivesse um relógio preso à 
pata, voltava ao posto de espera. O jovem morreu num bombardeio, mas no pequeno 
coração do cachorro não morreu a esperança. Quiseram prendê-lo, distraí-lo. Tudo em 
vão. Quando ia chegando àquela hora ele disparava para o compromisso assumido, todos 
os dias. 
Todos os dias, com o passar dos anos (a memória dos homens!) as pessoas foram se 
esquecendo do jovem soldado que não voltou. Casou-se a noiva com um primo. Os 
familiares voltaram-se para outros familiares. Os amigos para outros amigos. Só o 
cachorro já velhíssimo (era jovem quando o jovem partiu) continuou a esperá-lo na sua 
esquina. As pessoas estranhavam, mas quem esse cachorro está esperando?…Uma 
tarde (era inverno) ele lá ficou, o focinho voltado para aquela direção. 
 

 
03. Relacione as palavras destacadas nas frases com a classe gramatical 
correspondente. 

 
a) O cão ficou velho. 
b) O jovem partiu para a guerra. 
c) Havia duas pessoas na esquina. 
d) Ele andou depressa até a praça. 
e) O cãozinho voltou para casa. 
f) Olá! Quem é você? 
g) O soldado era jovem. 
h) O cão nunca esqueceu seu dono. 
 

 
(  ) Advérbio 
(  ) Interjeição 
(  ) Preposição      
(  ) Adjetivo 

      (  ) Numeral 
      (  ) Verbo 
      (  ) Artigo 
      (  ) Substantivo      
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04. Classifique os pronomes destacados nas frases a seguir. Empregue o código. 
 
(A) Possessivo 
(B) Demonstrativo 
(C) Pessoal do caso reto 
(D) Indefinido 
(E) Interrogativo 
(F) Pessoal do caso oblíquo 
 
a) Seu dono não voltou, mas o cachorro nunca deixou de esperá-lo. (  ) (  ) 
b) Esse texto nos conta uma história emocionante. (  ) (  ) 
c) Ninguém mais se lembrava do jovem soldado. (  ) (  ) 
d) Depois de alguns anos, quem poderia saber por que aquele cãozinho ia todos os dias 
até a esquina? (  ) (  ) (  ) 
e) Muita gente conhecia o cachorro e lhe fazia festinhas. (  ) (  ) 
f) Nós costumamos ler várias histórias na aula de português. (  ) (  ) 

 

 


