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Adjetivo é uma classe de palavras variável, pode flexionar-se em relação ao gênero (biforme ou uniforme), 

ao número (singular e plural) e ao grau (comparativo e superlativo). Sua principal função é acompanhar o 

substantivo, dando-lhe características ou apresentando algo que o particularize. 

EMEF “JOSÉ DE VARGAS SCHERRER” 

7º ANO - 2ª Coletânea de Atividades Pedagógicas - CAPs  
 

Orientações: 

▪ As respostas das atividades deverão ser registradas no caderno; 

▪ O tempo previsto para a realização da atividade é de 15 dias. 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 

SUBSTANTIVOé toda palavra que denomina um ser; é usada para nomear pessoas, coisas, animais, 
lugares e sentimentos. Normalmente vem precedida de artigo. 
Exemplo: O cachorro tomou banho. (Cachorro é um substantivo). 
Os substantivos classificam-se em: 

      Comum / Próprio. 
      Concreto / Abstrato. 
      Primitivo / Derivado. 
 

Leia:  

“O menino do dedo verde” 

Um clássico da literatura para crianças e jovens em todo o mundo. Era uma vez Tistu... Um menino 
diferente de todo mundo. Com uma vidinha inteiramente sua, o pequeno de olhos azuis e cabelos loiros, 
deixava  digitais que suscitavam o reverdecimento e a alegria. As proezas de seu dedo verde eram 
originais e um segredo entre ele e o velho jardineiro, Bigode, para quem seu polegar era invisível e seu 
talento, oculto, um dom do céu. Até o final surpreendente e singelo. 

Autor do livro: Maurice Druon. Disponível em: <https://www.amazon.com.br/>. 
Questão 1 – Grife os substantivos neste trecho que descreve o menino Tistu: 

“[...] o pequeno de olhos azuis e cabelos loiros [...]” 

Questão 2 – O texto apresenta um substantivo no diminutivo. Localize-o: 

______________________________________________________________________________ 

Questão 3 – Complete o espaço com o substantivo “impressão” no plural: 

“[...] deixava _________________ digitais [...]” 

Questão 4 – Identifique os substantivos próprios  que compõem o texto: 

______________________________________________________________________________ 

Questão 5 – Na parte “[...] seu talento, oculto, um dom do céu.”, o substantivo abstrato grifado:  

(     ) exprime ação.  (     ) exprime qualidade.  (     ) exprime sentimento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.amazon.com.br/Maurice-Druon/e/B000APR81E/ref=dp_byline_cont_book_1
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Leia: 

Um tempero mais do que natural 

O sal pode ser um tempero e ajudar a tornar sua comida mais gostosa, entre outros benefícios. 
Por possuir sódio, o sal tem um papel fundamental no equilíbrio e distribuição dos líquidos corporais, 
contribuindo, também, para contração muscular, ritmo cardíaco, e permitindo o bom funcionamento do 
cérebro e o controle de funções  do organismo. Entretanto, atenção, porque o exagero no consumo do 
sal pode causar sérios problemas de pressão e nos rins. 

Daniele Souza. Disponível em: <http://www.invivo.fiocruz.br/>. (Fragmento). 

 

Questão 1 – Grife o adjetivo a seguir: 

“Um tempero mais do que natural”.  

Questão 2 – No segmento “[...] ajudar a tornar sua comida mais gostosa [...]”, o termo grifado: 

(     ) explica o sentido do adjetivo “gostosa”.  
(     ) intensifica o sentido do adjetivo “gostosa”.  

(     ) complementa o sentido do adjetivo 
“gostosa”.  

 

Questão 3 – Complete o espaço com o adjetivo “vital” no plural:  

“[...] o controle de funções ___________ do organismo.” 

 

Questão 4 – No segmento “[...] o exagero no consumo do sal pode causar sérios problemas de pressão 

[...]”, o adjetivo destacado poderia ser substituído por: 

(     ) “graves”.  
(     ) “diferentes”.  

(     ) “dolorosos”.  

 
 
MATEMÁTICA 

MÍNIMO MÚLTIPLO COMUM (mmc) 
 

Observe alguns múltiplos de 3 e de 5. 
 Múltiplos de 3: 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 25, 27, 30... 
 Múltiplos de 5: 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40... 

 
Os números destacados 0, 15 e 30 correspondem aos múltiplos de 3 e de 5. 
Se continuarmos essas sequências, vamos obter outros números que também são múltiplos de 3 e de 
5, porém o menor múltiplo diferente de zero é o 15. Dizemos então que o número 15 é o mínimo 
múltiplo comum de 3 e 5 e indicamos por mmc(3, 5) = 15. 
 
O menos múltiplo, diferente de zero, de dois ou mais números naturais não nulos é o mínimo 
múltiplo comum (mmc) desses números. 
 
O mmc pode ser utilizado para resolver situações como a apresentada a seguir. 
 
Ex.: Em uma certa indústria, a revisão de determinada máquina acorre a cada 4 semanas e de 
outra máquina, a cada 6 semanas. Sabendo que em determinado dias as duas máquinas foram 
revisadas, depois de quantas semanas elas serão revisadas novamente no mesmo dia? 
 Para resolver esse problema, é necessário encontrar o mmc entre os múltiplos de 4 e 6. 

 Múltiplos de 4: 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24... 
 Múltiplos de 6: 0, 6, 12, 18, 24, 30, 36... 

Resposta: Como o mmc(4, 6) = 12, temos que após 12 semanas as duas máquinas serão 
revisadas no mesmo dia novamente. 

http://www.invivo.fiocruz.br/
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ATIVIDADES 
 

01. Observe os números a seguir. 
 
 
 
 

Quais desses números são múltiplos de: 
a) 2 
b) 3 
c) 4 
d) 5 
e) 7 
f) 10 

 
02. Resolva os problemas a seguir: 
a) Catarina demora cerca de 9 minutos para dar uma volta completa correndo em uma pista. 

Mantendo o ritmo, quantos minutos aproximadamente ela levará para dar 3 voltas completas 
nessa mesma pista? E 5 voltas? 

b) Tiago coleciona figurinhas para compor um álbum. Sabendo que o álbum ficará completo com 
180 figurinhas, é possível que esse álbum tenha: 

 6 figurinhas por página? 
 14 figurinhas por página? 
 15 páginas? 

 
03. Escreva os múltiplos de 8 e os múltiplos de 12 menores do que 100. 
a) Dos números que você escreveu, quais são os múltiplos comuns de 8 e 12? 
b) Qual é o mínimo múltiplo comum de 8 e 12? 

 
04. Observe a sequência dos 10 primeiros múltiplos de 16, de 18 e de 24. 

Múltiplos de 16: 0, 16, 32, 48, 64, 80, 96, 112, 128, 144. 
Múltiplos de 18: 0, 18, 36, 54, 72, 90, 108, 126, 144, 162. 
Múltiplos de 24: 0, 24, 48, 72, 96, 120, 144, 168, 192, 216 
 
Agora determine: 

a) mmc(16, 18) 
b) mmc(16, 24)  
c) mmc(18, 24) 
d) mmc(16, 18, 24) 

 

HISTÓRIA 

Tema: A Formação dos Estados Nacionais 
 

 Apresentação do tema: 
        
A partir do século XIII, a Europa medieval irá passar por importantes mudanças, pois diante de fatores 
como: A peste negra, alguns avanços tecnológicos, o surgimento de uma nova classe social que 
economicamente será cada vez mais fortalecida( burguesia ), e o rei buscando mais espaço em todos os 
aspectos da sociedade. Diante deste contexto, a burguesia via na centralização do poder do rei novos 
caminhos para expandir o se comercio. Desta forma, o rei com o seu exército, irá determinar o seu poder, 
criando assim o Estado Nacional, onde o mesmo será o condutor de toda ordem. 
O que veremos na Europa, é que gradativamente os territórios através de longas batalhas vão se 
tornando Estados Nacionais. São os novos movimentos da História em sua infinita expressão. 

51          49          33          60          44          35          

58 

93          90           8           77          96        100          

52 
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 Objetivo Geral: 
 
Observar que os valores existentes na Idade Média já não eram cabíveis, diante das mudanças cada vez 
mais eminente dentro do contexto histórico. 
 
Atividade: 
 

1. Descreva alguns fatores que contribuíram para a Formação do Estado Nacional? 
 

2. Qual foi a participação da burguesia para o fortalecimento do rei? 

 

3. A burguesia terá poder político diante deste novo momento histórico? Justifique. 
 

4. Sabemos que a Igreja Católica era extremamente poderosa na Idade Média. Como a mesma irá se 
manter politicamente dentro deste novo momento histórico? 

 

5. O surgimento do Estado Nacional concedeu total autonomia política, econômica e social ao mesmo? 
Justifique. 

 
GEOGRAFIA 

 

Objetivo do conhecimento:  Território brasileiro 

 

 Habilidades a serem alcançadas: Avaliar por meio de exemplos extraídos dos meios de comunicação e 
livros entre outros, ideias sobre a paisagem e a formação territorial do Brasil. 
 
                                                 O território brasileiro 

 O território brasileiro é marcadamente notado pela sua grande extensão. São 8.547.403 km², o que o 
torna o terceiro maior país das Américas e o quinto maior do mundo, atrás apenas de Rússia, Canadá, 
China e Estados Unidos. Em razão da sua grandeza territorial, costuma-se dizer que o Brasil é um país 
com dimensões continentais.O Brasil é um país cujo território é considerado contínuo, ou seja, não há 
nenhum domínio isolado do restante do país, com exceção de algumas poucas ilhas localizadas ao longo 
do Oceano Atlântico. Um exemplo de um país cujo território é descontínuo são os Estados Unidos, que 
possuem ilhas em diversas partes do mundo e o estado do Alaska, a milhares de quilômetros dos 
demais.Do ponto de vista da localização, o Brasil situa-se no Continente Americano, mais precisamente 
na América do Sul. Localiza-se, também, em três hemisférios diferentes ao mesmo tempo: todo o seu 
território encontra-se no hemisfério ocidental (aquele que se localiza a oeste do Meridiano de 
Greenwich), a maior parte dele no Hemisfério sul (abaixo da Linha do Equador) e uma pequena parte no 
Hemisfério Norte. O seu território faz fronteira com todos os países sul-americanos, com exceção do 
Equador e do Chile. O litoral é banhado apenas pelo Oceano Atlântico. 

 
Localização do Brasil no Mundo 

O Brasil é composto por 26 estados e o Distrito Federal, onde se encontra a capital Brasília. Esses estados 
constituem o país enquanto uma República Federativa, ou seja, um Estado composto por três poderes: 
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legislativo, executivo e judiciário. Economicamente falando, o nosso país é o maior da América Latina – e 
também o terceiro maior entre todos os países das Américas –, encontrando-se entre os 10 maiores do 
mundo. Apesar disso, é considerado um países subdesenvolvido, de economia emergente, com recentes 
crescimentos econômicos registrados nas últimas décadas. Assim, o país integra o Mercosul (Mercado 
Comum do Cone Sul), um bloco econômico que envolve alguns países sul-americanos. É também 
considerado um dos BRICS (sigla para Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul), que não é um bloco 
econômico, mas um termo para designar aqueles países com grande potencial de crescimento e 
desenvolvimento.O Brasil é considerado um país populoso, com a quinta maior população do mundo, 
ultrapassando os 190 milhões de habitantes recentemente. No entanto, seu território não é densamente 
povoado, ou seja, a quantidade de habitantes por km² é considerada baixa. Mesmo assim, algumas 
regiões são muito povoadas, em virtude da má distribuição da população ao longo do território, 
concentrada em maior parte na região Sudeste. Observe o mapa abaixo: 

 
Mapa da densidade demográfica brasileira 

Em razão dos processos de colonização e escravidão que marcaram a história do Brasil, a matriz étnica do 
país é muito ampla e variada, apresentando as mais diversas descendências, das quais se destacam 
aquelas provenientes de tribos indígenas, outras relacionadas a povos europeus e asiáticos, além de 
outras oriundas de diversas etnias africanas. Por esse motivo, o Brasil é considerado como um Estado 
Multinacional, ou seja, com várias nações diferentes.O relevo brasileiro é geologicamente antigo, o que 
significa que as suas estruturas geológicas se formaram ao longo das primeiras eras de formação do 
planeta. Por esse motivo, o relevo é um pouco mais acidentado e as montanhas não são tão altas como 
em outros lugares, porque o seu espaço esteve mais tempo sendo moldado pelos agentes de modificação 
do relevo (águas, chuvas, ventos, etc.).Como não nos encontramos próximos a áreas de encontro entre 
duas placas tectônicas, praticamente não se registram terremotos e vulcões. Além disso, por causa da 
nossa vegetação densa e da grande quantidade de biomas presente no território brasileiro, as condições 
de vida são consideradas biologicamente favoráveis, com pouquíssimos desertos e áreas inabitáveis.Por 
fim, é importante destacar a importância do país em seus recursos naturais e humanos. Por esse motivo, 
temos que valorizar o território e as pessoas que nele habitam, propiciando uma melhor distribuição das 
riquezas aqui geradas. 

Realize os exercício abaixo: 

1. Sobre as características territoriais do Brasil é correto afirmar que: 

a) Com extensão territorial de 8.514.876 quilômetros quadrados, o Brasil é o maior país sul-americano.  

b) O território brasileiro é banhado pelos oceanos Atlântico e Pacífico.  

c) O Brasil está regionalizado em cinco grandes complexos regionais: Centro-Oeste, Nordeste, Norte, 
Sudeste e Sul.  

d) A grande extensão territorial proporciona ao país fronteira com todas as nações da América do Sul.  
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2. O Brasil é o maior país em extensão territorial da América do Sul, possuindo fronteiras com várias 
nações desse subcontinente. Marque a alternativa que corresponde aos dois países sul-americanos que 
não se limitam com o território brasileiro. 

 a) Peru e Equador 
 b) Suriname e Colômbia  
 c) Chile e Equador 

 d) Argentina e Uruguai 
 e) Peru e Chile  

 

3. Analise as afirmativas sobre a posição geográfica do Brasil e marque (V) para as verdadeiras e (F) para 
as falsas. 

a) O território brasileiro está totalmente ao sul da linha do Equador, portanto, o país pertence somente 

ao Hemisfério meridional. (   )  

b) Os extremos do território do Brasil no sentido leste-oeste são: Monte Caburaí (Roraima) e Arroio Chuí 
(Rio Grande do Sul). (   )  

c) O Brasil pertence ao Hemisfério ocidental, visto que o país está situado a oeste do meridiano de 
Greenwich . (   ) 

d) O Trópico de Capricórnio “corta” o território brasileiro na sua porção sul. (   ) 

e) Cortado ao norte pela linha do Equador, o Brasil possui 7% do seu território no Hemisfério setentrional 
e 93% no Hemisfério meridional. (   )  

4. Analise o mapa e marque a alternativa INCORRETA. 

 

 

A) O Brasil está localizado na América do Sul e é banhado 
somente pelo oceano Atlântico. 

B) Dos países sul-americanos, somente Chile e Equador não 
possuem fronteira o Brasil. 

C) A porção sul do Brasil é cortada pela linha do Equador, 
mais precisamente nos estados Amapá, Pará, Roraima e 
Amazonas.  

D) Bolívia e Peru estão localizados a oeste do território 
brasileiro. 

E) O Trópico de Capricórnio corta o território brasileiro na 
porção sul.  
 

 

 

5) Leia com atenção o trecho da canção de Jorge Ben Jor: 

“Moro num país tropical, abençoado por Deus 

E bonito por natureza, mas que beleza 

Em fevereiro (em fevereiro) 

Tem carnaval (tem carnaval)”. 

(JOR, J. B. ; SIMONAL, W. País Tropical. Intérprete: Jorge Ben Jor). 
 

Ao dizer que o Brasil é um “país tropical”, o trecho acima está, em uma perspectiva geográfica, 
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a)(  ) correto, pois o território brasileiro é cortado por ambos os trópicos da Terra. 

b)(  ) incorreto, pois nenhum trópico, de fato, corta a área do país. 
c)(  ) correto, pois a maior parte do país encontra-se em uma zona intertropical. 
d)(  ) incorreto, pois não existe o “clima tropical” na classificação climática do Brasil. 
 

6) Faça uma pesquisa e responda o que são: 

a) BRICS: 

b) MERCOSUL: 

INGLÊS 

ASSISTA A VÍDEO AULA DO LINK ABAIXO:  
https://youtu.be/2Wig3XCO_cs 

VERBO TO BE: ser ou estar  

 Depois que assistir a vídeo aula, copie em seu caderno a forma de como escrevemos o verbo to be;  

 

Exemplo: I AM – eu sou ou eu estou  

 

 Em seguida, use os adjetivos abaixo e forme frases em português e inglês:  

 

1) Funny 
2) Good 
3) Fat  
4) Crazy  

5) Tall  
6) Smart 
7) Expensive  
8) Fast  

9) Small 
10) Big  

 

 Observação: para fazer a atividade número 02, recomendo que traduza os adjetivos para facilitar ok?  

 

 Agora que já aprendeu, vamos traduzir para o português:  

 

a) You are fast.  

b) He is tall.  

c) She is funny.  

d) They are expensive.  

e) I am crazy!  

f) It is smart.  

 

 Faça uma busca em um dicionário ou no tradutor de mais 10 adjetivos e escreva em inglês e 

 português;  

 

 

 

 

 

 

ARTE 

 

1. No seu caderno de artes, faça uma linda capa utilizando letras diferentes, decorando e 

colorindo. Capriche! 

 

EXEMPLOS DE LETRAS DECORADAS A BAIXO: 

https://youtu.be/2Wig3XCO_cs
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EDUCAÇÃO FÍSICA 

TEMA: Esporte de marca – Atletismo – Salto em distância. 

Objetivos. 

- Vivenciar o salto em distância como modalidade do atletismo. 

- Compreender a evolução histórica da modalidade. 

- Conhecer atletas brasileiros que se destacam ou se destacaram na modalidade. 

 

Introdução 

 O atletismo é uma das modalidades mais antigas de nossa sociedade, sua prática é retratada em 
livros de história que citavam a necessidade do homem, em sobreviver nos diferentes ambientes 
impostos pela natureza. Como por exemplo, o fato de ter que caçar, que com o passar do tempo virou o 
ponto de iniciação da prática esportiva do lançamento de dardo. 
 Especificamente sobre o salto em distância, podemos defini-lo como uma prática esportiva 
pertencente ao atletismo, da categoria de provas de campo, que consiste em correr uma determinada 
distância, saltar e cair dentro de uma caixa de areia, basicamente o atleta que conseguir a maior distância 
será o vencedor daquela competição. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                              
 
 
Questão 01: Procure na internet ou em livros um pouco sobre a história da modalidade. Seu pequeno 
texto deve conter de 5 a 10 linhas. 
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

Questão 02: Descreva com suas palavras o que você entendeu sobre essa modalidade. 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

Observe a imagem, nela tem o competidor 

e o local de aterrissagem. 
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Questão 03: Cite duas regras importantes existentes nas competições oficiais do salto em distância. 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

Nesse momento, estarei colocando foto de dois atletas brasileiros que se destacaram ao longo de suas 

carreiras esportivas nessa modalidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Questão 04: Após apresentado dois nomes super importantes para a história dos saltos para o Brasil, 
você deverá escolher um deles e fazer uma biografia sobre sua carreira esportiva, devendo conter seus 
recordes, seus títulos e o que mais pensar ser importante. 
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

Questão 05: Momento descontração! E você se acha apto para brincar sobre o salto em distância? Pois 
bem, reúna sua família ou amigos, mantendo as normas de combate ao covid, e faça o teste para saber 
quem tem maior potencial para ser um novo saltador. Um teste simples de impulsão, todos deverão estar 
parados e alinhados e de uma só vez executar um pulo para frente, quem conseguir a maior distância 
teoricamente está mais preparado para a modalidade. VAMOS TENTAR? Faça um breve relato de como 
foi essa experiência em sua casa. CONTO COM VOCÊS! 
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

Obs: Teremos um momento prático sobre essa modalidade, então se preparem! 

 

 

CIÊNCIAS 

Atleta brasileira chamada de Maurren 

Maggi, referência mundial no salto em 

distância. 

Atleta brasileiro Adhemar Ferreira da Silva, 

pioneiro e super campeão pelo Brasil no salto 

triplo. 
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Inicialmente gostaria de trazer algumas orientações do nosso trabalho para os nossos 
estudos remotos e presenciais:  

  A realização de suas produções 
propostas nas coletâneas de estudos e 
atividades deverão estar no seu 
caderno de ciências e encaminhadas 
para o meu privado (28)999757546 e, 
também, apresentado em nossas aulas 
presenciais; 

 O rendimento perante a sua 
pontualidade de entrega dos estudos, a 
quantidade de acertos e a boa 
apresentação destas produções são 
avaliações do nosso primeiro 
trimestre.  

Veja também no vídeo: 
https://youtu.be/_kPYrUnlejY  

VAMOS AOS NOSSOS ESTUDOS 
DESTA SEMANA: (01 a 05 de 

março/21) 

Bem os estudos de ciências de todo o ensino fundamental, desde 2019, vem sendo 
aplicado em três eixos: Vida e Evolução, Matéria e energia e Terra e Universo. 

Escolha nas listas de palavras dos estudos realizados nestes eixos, no seu sexto ano e 
circule 03 (três) delas que você mais lembra: 

PALAVRAS ETUDADAS EM VIDA E 
EVOLUÇÃO 

PALAVRAS ESTUDADAS EM TERRA E 
UNIVERSO 

PALAVRAS ESTUDADAS EM 
MATÉRIA E ENERGIA 

a-CÉLULAS 
b-SISTEMA DIGESTÓRIO  
c-ÓRGAOS 
d-DIGESTÃO 
e-RESPIRAÇÃO 
f-SISTEMA RESPIRATÓRIO 
g-CIRCULAÇÃO 
h-SISTEMA NERVOSO 
i-SENTIDOS 
j-LOCOMOÇÃO 

a-ASTRO LUMINOSO 
b-GALÁXIAS 
c-ASTRO ILUMINADO 
d-ROTAÇÃO 
e-TRANSLAÇÃO 
f-ESTRELAS 
g-ECLÍPSES 
h-SATÉLITES NATURAIS 
i-SATÉLITES ARTIFICIAIS 
j-ASTRONOMIA 
 

a-SOLVENTE 
b-SOLUTO 
c-ENERGIA SOLAR 
d-MISTURAS HOMOGÊNEAS 
e-MISTURAS HETEROGÊNEAS 
f-ROCHAS 
g-MOLÉCULAS 
h-SOLO 
i-VULCÕES 
j-ÁGUA  

 

Agora, conceitue ou exemplifique cientificamente, as três palavras que circulou 

Em vida e evolução Em terra e universo Em matéria e energia 

-.................................. 
 
-................................. 
 
-................................ 

-.................................. 
 
-................................. 
 
-................................ 

-.................................. 
 
-................................. 
 
-................................ 

 

 

AVALIAÇÃO 1º TRIMESTRE CIÊNCIAS (2021) 

Caros responsáveis, o primeiro trimestre com valor de 30 pontos 
será distribuído nas seguintes avaliações: 
AVALIAÇÕES PONTUAÇÃO NOTA OBTIDA 

Atitudinal (materiais, 

uniforme, assiduidade, 

relacionamento consigo e 

com os outros na escola, 

Pontualidade e Participação) 

5  

Avaliações escritas (testes, 

formulários, simulados...) 

12  

Projetos e ou Trabalhos 6  

Pontualidade e acertos das 

Atividades Remotas e 

Presenciais 

7  

!!!A PARCERIA ENTRE FAMÍLIA E ESCOLA É PRIMORDIAL!!! 
!!SOMOS A PRINCIPAL REFERÊNCIA DESTES ADOLESCENTES!!   
!!OBRIGADA PELA CIÊNCIA!!! Profª Denize Mezadri de Almeida 
 

 

(Assinatura do responsável) 
 

https://youtu.be/_kPYrUnlejY
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Lembre ou pesquise, para completar o mapa conceitual de cada eixo abaixo, com as 
palavras-chaves fornecidas na primeira tabela (pode ser preenchido com as letras indicadas 

na frente de cada palavra e ou escrevê-las nos pontilhados): 
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TRABALHO/AVALIATIVO (REVISITANDO: CITOLOGIA, SISTEMAS NERVOSO, LOCOMOÇÃO E SENSORIAL) 
 

Em um outro caderno e ou pasta, faremos nossos estudos e trabalhos complementares. O 1º 
trabalho, deste trimestre, será elaborar esquemas como proposto abaixo, sobre Células e os 
Sistemas Nervoso, Sensoriais e Locomotor do corpo humano. 
 

OBS: Entrega até 12/03/21, com nome, série e turno; encaminhado em fotos no privado (28-9997546) e ou na 

escola. 

I- Sobre citologia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II-Sobre o Sistema Nervoso, que comanda e controla nosso corpo.  
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III-Sobre Sistema sensorial, controlado pelo sistema nervoso para captar o que está ao redor: 

 

IV-Sobre o Sistema Locomotor, também controlado pelo sistema nervoso, na locomoção:
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