
7° ANO – 3º CAPS – ANO: 2021 – 1  

 
 

 

Escola Municipal do Ensino Fundamental “José de Vargas Scherrer” 

7° ANO - 3ª Coletânea de Atividades Pedagógicas - CAPs 

 

* Objeto do conhecimento: Texto e interpretação, revisão de substantivo e adjetivo. 
* Habilidades: Analisar textos variados (cartazes, folhetos, outdoor, anúncios, fábulas propagandas em 
diferentes mídias, sposts, jingle, vídeos etc.) reconhecendo o usos das classes de palavras. 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 

* Objeto do conhecimento: Texto e interpretação, 
revisão de substantivo e adjetivo. 
* Habilidades: Analisar textos variados (cartazes, 
folhetos, outdoor, anúncios, fábulas propagandas 
em diferentes mídias, sposts, jingle, vídeos etc.) 
reconhecendo o usos das classes de palavras. 

 

A morte da colibri 
Morreu a colibri. 
Morreu rápido, fácil, 
sem dores ou aflições. 
Morreu como um 
passarinho. Sua única 
tristeza, ao partir, 
parecia a certeza de 
que, como todos os 
colibris, o esposo 
morreria assim que 

ela abandonasse o mundo. Pois é sabido que um 
colibri não pode viver sem a sua companheira. 
Jamais houve um colibri que conseguisse resistir à 
morte da fêmea, eis a suprema grandeza de um 
amor. Mas como a colibri sabia disso, isso 
também sabia o dono do colibri viúvo. E, assim 
que a colibri morreu, o esperto dono, 
rapidamente, colocou diante do colibri vivo um 
espelho perfeitamente polido para que a avezinha 
não sentisse a falta da companheira. E como tal se 
buscava, tal se deu. O colibri, que era míope ou 
narcisista, vendo-se refletido no espelho, 
considerou duplicada a sua vida e, assim, 
continuou vivendo, contrariando a lenda e a 
ornitologia. Mas lá veio o dia fatal em que um 
moleque atirou uma pedra na gaiola, tentando 
acertar o colibri. Não acertou no colibri, mas 
acertou no espelho.. E logo, num minuto, olhando 
em volta, atônito, apalermado, o colibri entrou 

em pânico, em agonia, e sucumbiu. O médico 
chegou apenas a tempo de constatar a morte e 
declarar a causa: morreu de espelho partido. 
MORAL: Ninguém pode viver sem o reflexo da 
própria imagem. 

(Millôr Fernandes) 
01) Por que podemos afirmar que o texto é uma 
fábula? 
02) Justifique o título do texto, aproveitando para 
sugerir um outro: 
03) Copie do texto cinco adjetivos, dizendo a que 
substantivo cada um se refere: 
04) Explique a expressão que se encontra no final 
do texto: "morreu de espelho partido", dizendo 
que outra palavra deveria estar no lugar de 
"espelho": 
05) Que mensagem o texto lhe transmitiu? Você 
concorda com a moral do texto? 

 
Leia o texto e, a seguir, responda. 

Como é feito o chiclete? 
Primeiro se faz uma mistura de vários tipos de 
borracha, que é chamada de goma base. Depois 
são incluídos resinas e óleos vegetais, que 
amaciam a massa, substâncias minerais, que 
encorpam a mistura, e açúcar, corantes, aromas e 
ácidos, que dão o sabor. Em seguida, essa massa é 
esticada, cortada e são acrescentados um xarope 
de açúcar e essências que formam a casquinha 
crocante do chiclete. Aí é só embrulhar. 
CRISTHIANINI, Maria Carolina. Recreio, nº 516, p. 
5. Abril Comunicações. 
Qual é a finalidade desse texto? 
A)Enumerar os produtos de que é feito o chiclete. 
B)Descrever as características do chiclete. 
C)Apresentar os ingredientes do chiclete. 
D)Informar como o chiclete é feito. 

Orientações: 
 As respostas das atividades deverão ser registradas no caderno.

 O tempo previsto para a realização da atividade são de 15 dias.
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6. Leia a tira. 

 

a) Destaque todos os adjetivos presentes na tira. 

 

 

 
 

CIÊNCIAS 

 

 
Espero que estejam bem e se cuidando!!! 

 
Nesta coletânea estaremos revisitando sobre Citologia, a ciência que estuda as células. A célula é 

considerada a menor parte viva de um organismo vivo, ou seja, ser biótico: a unidade estrutural e funcional 
da vida. Esta é a teoria celular de Schwann e Schleiden: “Todos os seres vivos são formados por células”, 
onde: 
• Todos os seres vivos são formados por células. Portanto, a célula é a unidade estrutural dos seres vivos. 
• A célula é a menor unidade viva. As atividades de um organismo dependem das propriedades de suas 
células, nas quais ocorrem diversas transformações. Portanto, a célula é a unidade funcional dos seres 
vivos e o mau funcionamento da célula pode provocar doenças no organismo. 
• As células surgem sempre de outras células por meio do processo de divisão celular. Cada uma contém 
os genes, com as informações hereditárias de todo o organismo. Portanto, no interior das células e do 
corpo de todos os seres vivos ocorrem importantes transformações que mantém a vida. 
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Mas como é possível estudar uma 
coisa tão pequena? Por causa do seu 
tamanho, as células devem ser estudadas 
por meio de instrumentos que permitam 
sua visualização, os chamados 
microscópios, que funcionam com várias 
lentes e fontes de luz (Microscópio Óptico), 
fontes eletrônicas (Microscópio Eletrônico) 
e com fonte radioativa (Microscópio 
Protônico). Neles é possível vermos coisas 
com medidas menores que milímetro, em 
Mícron ou Micrômetro- M (1mm/1000), em 
Angstron -A° (1mm/10.000) e em 
Nanômetro-nm (1mm/1000.000). 

 
Quanto ao nº de células os seres vivos podem ser Unicelulares, quando possuírem uma célula, 

como os microorganismos (bactérias, protozoários e alguns fungos), podendo assim serem vistos nos 
microscópios e por isso são chamados seres Microscópicos. Os seres vivos que possuem mais de uma 
célula são chamados de Pluricelulares ou Multicelulares, como os animais e as plantas, podendo ser vistos 
a olho nú, são então chamados de Macroscópicos. 

 
Quanto a sua morfologia, ou 

seja, sua forma, as células 
apresentam vários formatos de 
acordo com suas funções e posições, 
sendo arredondadas ou discoidais 
como os glóbulos vermelhos do 
sangue, estreladas como os 
neurônios e células ósseas, fibrosas 
como as células musculares, 
hexagonais como as células epiteliais 
da pele, dentre outras. 

 
Para que a célula viva em 

harmonia, ela é formada por 

diversas partes, que funcionam 

em conjunto e a mantêm viva. 

Veja na figura ao lado, esquemas 

de uma célula animal e de uma 

célula vegetal e de algumas de 

suas estruturas. Lembre-se de 

que as células são 

microscópicas. Nas 

representações, uma parte das 

células foi cortada para mostrar 

seu interior. 

A membrana plasmática é uma película que envolve a célula e, entre outras funções, regula o que entra nela 
e o que sai dela. Os nutrientes, o oxigênio e as substâncias que são eliminados pela célula passam sempre pela 
membrana, que funciona como uma espécie de portão, possibilitando a passagem de certas substâncias e impedindo 
a de outras. Na célula vegetal, a membrana plasmática é envolvida pela parede celular, que é rígida e participa da 
sustentação da célula. 

Entre a membrana plasmática e o núcleo encontra-se o citoplasma. Ele contém um material gelatinoso 
formado por água, sais minerais e outras substâncias. Nessa região ocorrem diversas transformações químicas 
fundamentais para a vida das células e dos organismos. Além disso, nele se encontram as organelas, que realizam 
diversas funções dentro da célula. A mitocôndria, por exemplo, é a organela que obtém energia dos nutrientes 
utilizando o gás oxigênio, ou seja, realiza a respiração celular. Ela está presente tanto nas células dos animais quanto 
nas células dos vegetais, e, graças à sua atuação, esses seres vivos obtêm energia para realizar suas atividades. Os 
lisossomos são as organelas responsáveis em digerir nutrientes, dentre outras funções; enquanto o complexo de 
golgi é a organela que elimina os resíduos celulares e; os retículos endoplasmáticos ficam responsáveis de sintetizar 
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alguns nutrientes como gorduras e proteínas e transportá-los em toda a célula. Ainda tem as menores organelas 
citoplasmáticas, os ribossomos, responsáveis em sintetizar proteínas especiais. Nas células das plantas encontra-se 
ainda o vacúolo de suco celular, uma cavidade cheia de líquido, que armazena sais, açúcares, proteínas e, 
principalmente, água. Há também os cloroplastos, organelas de cor verde que contêm o pigmento clorofila e realizam 
a fotossíntese. Essas duas organelas e a parede celular não estão presentes na célula animal. 

O núcleo é uma espécie de “centro de controle” das atividades 
da célula. É nesse compartimento que se encontra uma substância 
chamada ácido desoxirribonucleico, conhecida pela sigla DNA (do inglês 
deoxyribonucleic acid). O DNA estrutura-se em fios microscópicos que, 
por sua vez, organizam-se nos cromossomos. A figura ao lado 
representa um cromossomo que se desenrola até mostrar seu DNA. 
Você já deve ter percebido que pessoas da mesma família costumam ter 
características semelhantes: o formato do nariz, a cor dos olhos e o tipo 
de cabelo, por exemplo. Essas características são passadas dos pais 
para os filhos por meio dos genes. Os genes encontram-se nos 
cromossomos e são formados por DNA. As características dos 
organismos dependem tanto dos genes quanto do ambiente. 

Quando o material do núcleo encontra-se espalhado no 
citoplasma, por não possuir a membrana nuclear ou carioteca chamamos 
esta célula de Procariota e ou Procarionte, como ocorre nas bactérias 
(figura ao lado). Já quando o núcleo é organizado, pois encontra-se 
delimitado pela carioteca, a célula é chamada de Eucariota ou 
Eucarionte, como o que ocorre nas células de plantas, animais, fungos, 
protozoários e algas. 

Na manutenção da vida, dentro e fora dos organismos vivos 
ocorre a formação de níveis que se interagem, desde a célula até toda a 
parte de vida terrestre- A biosfera. 
Célula: unidade básica de estrutura e função dos seres vivos. 
Tecido: conjunto de células idênticas que dependem uma das outras e 
realizam funções integradas. 
Órgão: os tecidos associam-se formando órgãos, que realizam uma ou 
várias funções vitais ao organismo. 
Sistema: diferentes órgãos associam-se e realizam em conjunto 
determinadas funções no organismo. 
Organismo ou Indivíduos: cada indivíduo de uma população. É o nível 

básico de organização da comunidade, correspondente a cada um dos 

seres tomados individualmente. 

População: A população é composta pelos organismos da mesma 
espécie que formam parte de um ecossistema e se 
reproduzem mais frequentemente entre si do que com membros de 
outras populações. As relações que ocorrem entre esses 
indivíduos são de caráter intraespecífico e envolvem interesses comuns nas esferas reprodutiva, 
alimentar, de defesa diante dos predadores etc. 
Comunidade: é formada pelas diversas populações de seres vivos que habitam um mesmo ecossistema. 
Os membros das diferentes populações da comunidade interagem uns com os outros, mediante relações 
interespecíficas, destacando-se as relações traficas, isto é, as relações alimentares estabelecidas entre os 
seres vivos. 
Ecossistema: conjunto de comunidades biológicas que interagem com os fatores abióticos do ambiente. 
Biosfera: conjunto de regiões do planeta Terra capaz de abrigar formas de vida. 
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Produza em seu caderno de Ciências, o mapa conceitual utilizando as palavras grifadas do texto 
acima: 
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MATEMÁTICA 

PRESTE BASTANTE ATENÇÃO A EXPLICAÇÃO:  

 

 



7° ANO – 3º CAPS – ANO: 2021 – 7  

 

  

1) Determine os divisores dos números abaixo e classifique como PRIMO ou COMPOSTO. ( O primeiro foi resolvido):  

Resolvido : a) D 10 { 1, 2, 5, 10 } = 10 é composto  

a) 11=                                                           d)16= 

b) 12=                                                           e) 17= 

c) 13=                                                           f ) 18=  

d) 14 =                                                          g) 19=  

e) 15=  

 

1) Classifique cada número como “primo” ou “composto”:  

a) 20= 

b) 21= 

c) 22= 

d) 23=  

e) 24=  

f) 25= 

g) 26= 

h) 27= 

i) 28= 

j) 29=  

2) Qual é o menor número primo? 

______________________ 

3) Qual o número que não é primo nem 

composto? ______________________ 

 

 

 

 
 

 

 

Exercícios  

1) Verifique se o número 31 é primo. 
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2) Verifique 97 é primo . 

3) Verifique se o número 91 é primo.  

4) Verifique se os números seguintes são primos ou compostos  

a) 468                                        c) 921                                   e)103 

b) 815                                         d) 147                                  f) 311 

5) Qual destes números são primos?  

a) 256                                       d) 111                           g) 991  

b) 121                                        e) 239                           h) 1052 

c) 281                                         f) 313                            i) 4775 

6) Quais dos números a seguir são primos? Justifique. 

a) 88 

b) 19 

c) 101 
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1) Vamos fatorar em números primos os seguintes números :  

a) 240  __________________________________ 

b) 100 __________________________________ 

c) 50 ___________________________________ 

d) 25 ___________________________________ 

e) 80 ___________________________________ 

f) 40 ___________________________________ 

g) 200 __________________________________ 

Assistir o vídeo explicativo sobre mmc para fazer :  

2) Agora, vamos resolver: 

1) mmc( 3, 6 ) = __________________________ 

2) mmc (4,6 )= ___________________________ 

3) mmc ( 3,5 )=___________________________ 

4) mmc (15,18)= _________________________ 

5) mmc (10, 12)= _________________________ 

6) mmc (10,6,15)= ________________________ 

7) mmc (12, 20, 3)= _______________________ 

8) mmc ( 18, 30)= _________________________ 

9) mmc (21,12)= __________________________ 

10) mmc (25,80) = __________________________ 
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ARTE 

 
8 de Março - Dia Internacional da Mulher 

 
O Dia Internacional da Mulher ou Dia da Mulher é comemorado anualmente em 8 de março, e não é 

considerado um feriado nacional. Trata-se de uma celebração de conquistas sociais, políticas e 

econômicas das mulheres ao longo dos anos, sendo adotado pela Organização das Nações Unidas e, 

consequentemente, por diversos países. 

 
Use sua criatividade e faça uma homenagem, em forma de desenho, para esse dia especial, para 

homenagear uma mulher especial em sua vida: 

 
 

 

Vamos conversar... 

Podemos atribuir sentidos a cores, linhas, formas, imagens, sons, silêncios, gestões e movimentos. 

Muitas leituras estão presentes em nosso dia a dia, porém, em obras de arte, as interpretações podem não 

ser as mesmas para todas as pessoas por não ser algo padronizado. Sobre arte, vamos refletir: 

 
1. O que é arte? 
2. O que é para você uma boa obra de arte? 
3. Para ser boa, uma obra tem sempre que representar o mundo tal como ele é? 
4. O que é representar a realidade? 
5. Quanto mais a obra for “parecida” com a realidade, melhor é o artista? 
6. As cores e as formas em uma pintura têm que ser sempre fiéis à natureza, ao mundo 

real? 
7. Manchas e borrões podem ter significado? 
8. Você consegue perceber quando uma obra é mais antiga, moderna ou contemporânea? 

Como? Quais as “pistas 
 
 
 
 

 

 
REALIZE AS ATIVIDADES EM SEU CADERNO! 
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 GEOGRAFIA 

Objetivo do conhecimento: Geografia do Brasil: Relevo, Clima, Hidrografia e Vegetação. 

Habilidades a serem alcançadas: Trabalhar de forma interdisciplinar com outras disciplinas para 

tentar associar ao estudo da formação territorial do Brasil. 

A Geografia do Brasil 

 

A Geografia do Brasil compreende aspectos como área, clima, hidrografia, relevo, vegetação, entre outros. 
Localizado na América do Sul, sua extensão é de mais de 8,5 milhões de quilômetros quadrados de 
extensão (8.515.759,090 km2) o que faz dele o quinto maior país do mundo. Também é um dos países 
mais populosos. Apesar de ter 204.450.649 habitantes é qualificado como pouco povoado pelo fato de que 
conta com 22,4 hab./km2. O país está dividido em cinco regiões (Nordeste, Norte, Centro-Oeste, Sudeste e 
Sul) e tem 26 estados e um Distrito Federal.Faz fronteira com Venezuela, Guiana, Suriname, Guiana 
Francesa, Colômbia, Peru, Bolívia, Paraguai, Argentina e Uruguai. Isso quer dizer que faz fronteira com 
quase todos os países desse subcontinente americano, exceto com Chile e Equador.O relevo brasileiro é 
formado principalmente por planaltos e depressões. O Brasil é banhado pelo oceano Atlântico e possui as 
maiores bacias hidrográficas do mundo. 

Relevo Brasileiro: O relevo brasileiro pode ser classificado da seguinte forma: 

- Planalto: formado a partir de erosões eólicas (pelo vento) ou pela água 

- Planície: como o próprio nome já diz são áreas planas e baixas. As principais planícies brasilei- ras

 são as planícies Amazônica, do Pantanal e Litorânea 

- Depressões: resultado de erosões 

 
Clima: São todas as variações do tempo de um lugar.Através do conceito de massas de ar, po- demos 

entender todas as mudanças no comportamento dos fenômenos atmosféricos, pois elas atuam sobre as 
temperaturas e índices pluviométricos nas várias regiões do Brasil. Existem mas- sas de ar polares, 
equatoriais, oceânicas e continentais.Existe uma certa movimentação de mas- sas onde cada uma vai 
empurrando a outra, passando a ocupar o seu lugar. Toda essa dinâmica é responsável pelas alterações 
do tempo de uma determinada região.Quando duas massas de ar se encontram temos o que chamamos 
de frente. 

No território brasileiro ocorrem as seguintes massas de ar: 
 

- MASSA EQUATORIAL ATLÂNTICA (mEa): quente e úmida 

- MASSA EQUATORIAL CONTINENTAL (mEc): quente e muito úmida 

- MASSA TROPICAL ATLÂNTICA (mTa): quente e úmida 

- MASSA TROPICAL CONTINENTAL (mTc): quente e seca 

- MASSA POLAR ATLÂNTICA (mPa): fria e úmida 

 
OS CLIMAS DO BRASIL: Clima Equatorial (úmido e semi-úmido): quente e úmido, pouca varia- ção de 

temperatura durante o ano compreende a Amazônia brasileira é um clima dominado pe- la mEc em 
quase toda sua extensão e durante todo o ano. Na parte litorânea da Amazônia existe um pouco de 
influência da mEa, e algumas vezes, durante o inverno a frente fria atinge o sul e o sudoeste dessa região, 
ocasionando uma queda da temperatura chamada friagem. 
Clima Litorâneo Úmido-influenciado pela mTa,compreende as proximidades do litoral desde o Rio 
Grande do Norte até a parte setentrional do estado de São Paulo. 

 
ClimaTropical (alternadamente úmido e seco)é o clima predominante na maior parte do Brasil, é um 
clima quente e semi-úmido com uma estação chuvosa (verão) e outra seca ( inverno). 

 
Clima   Semi-ardido:    sertão    do    nordeste,clima    quente    mais    próximo    do    árido 

- as chuvas não são regulares e são mal distribuídas 
 

Clima Subtropical: abrange a porção do território brasileiro ao sul do Trópico de Capricór- 
nio.,Predomina a mTa, provocando chuvas abundantes, principalmente no verão. No inverno há o 

https://www.infoescola.com/biomas/pantanal/
https://www.infoescola.com/meteorologia/massas-de-ar/
https://www.infoescola.com/fisica/temperatura/
https://www.infoescola.com/geografia/regioes-do-brasil/
https://www.infoescola.com/geografia/climas-do-brasil/
https://www.infoescola.com/geografia/clima-equatorial/
https://www.infoescola.com/rio-grande-do-norte/
https://www.infoescola.com/rio-grande-do-norte/
https://www.infoescola.com/geografia/clima-tropical/
https://www.infoescola.com/geografia/clima-semiarido/
https://www.infoescola.com/geografia/clima-subtropical/
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predomínio das chuvas frontais 

- Apesar de chover o ano todo, há uma maior concentração no verão 
 

Hidrografia: Características da Rede Hidrográfica Brasileira: Rica em rios e pobre em lagos. Os rios 
brasileiros dependem das chuvas para se “alimentarem”. O Rio Amazonas embora precise das chuvas ele 
também se alimenta do derretimento da neve da Cordilheira dos Andes, onde nasce. A maior parte dos 
rios é perene (nunca seca totalmente). As águas fluviais deságuam no mar, porém podem desaguar 
também em depressões no interior do continente ou se infiltrarem no subsolo. A hidrografia brasileira é 
utilizada como fonte de energia (hidrelétricas) e também para navegação. 

BACIAS HIDROGRÁFICAS: É a área compreendida por um rio principal, seus afluentes e suba- 

fluentes.Principais Bacias Hidrográficas do Brasil: 
 

- Bacia Amazônica: considerada a maior do planeta, ela abrange na América do Sul, uma área de 6 

milhões de km. 
 

- Bacia do Tocantins: ocupa quase 10% do território nacional. É a maior bacia localizada intei- ramente 

dentro do território brasileiro. 
 

- Bacia do São Francisco: também é totalmente brasileira, juntamente com a Bacia do Tocan- tins. 

 

- Bacia do Paraná: essa bacia é usada na construção de usinas hidrelétricas, dentre e- las, 
Furnas, Marimbondo e a maior hidrelétrica do mundo – Itaipu – (entre o Brasil e Paraguai). 

 

- Bacia do Uruguai: apesar de não ser muito usada para a fabricação de usinashidrelétricaspo- 
demosdestacarasusinas Garibaldi, Socorro, Irai, Pinheiro e Machadinho. 

 

- Bacias secundárias: formada por rios que não pertencem a nenhuma bacia principal, porém foram 

reunidas em 3 grupos de bacias isoladas devido a sua localização:Bacia do Norte-Nordeste Bacia do Leste 
Bacia do Sudeste-Sul 

 

Vegetação: Vários fatores como luz, calor e tipo de solo contribuem para o desenvolvimento da vegetação 
de um dado local. 

A Floresta Amazônica: Com milhares de espécies vegetais e animais, é dividida em 3 tipos de matas: 

Igapó, Várzea, Terra Firme 

 
A Mata Atlântica:É menos densa que a Floresta Amazônicaquase 100% dela já foi destruída, porém, 
antes podíamos encontrar o pau-brasil, cedro, peroba e o jacarandá. Em razão da Mata Atlântica tenha 

sido muito utilizada no passado para a fabricação de móveis, hoje calcula-se que apenas 5% de sua área 
ainda permaneça. 

 
Caatinga:Vegetação típica do clima semi-árido do sertão nordestino, vegetação pobre, com plan- tas que 

são adaptadas à aridez, são as chamadas plantas xerófilas (mandacaru, xiquexique, fa- veiro), 
 

Mata de Araucária: corresponde às áreas de clima subtropical, é uma mata homogênea, pois há o 

predomínio de pinheiros. 
 

Cerrado: Típica da região centro-oeste do Brasil é formada por plantas tropófilas, ou seja, plan- tas 

adaptadas a uma estação seca e outra úmida. Há também o predomínio de arbustos com ga- lhos 
retorcidos, cascas grossas e raízes profundas, para ajudar a suportar o período de seca. 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.infoescola.com/geografia/chuva-frontal/
https://www.infoescola.com/hidrografia/rio-amazonas/
https://www.infoescola.com/geologia/cordilheira-dos-andes/
https://www.infoescola.com/hidrografia/bacia-hidrografica/
https://www.infoescola.com/hidrografia/bacia-amazonica/
https://www.infoescola.com/geografia/america-do-sul/
https://www.infoescola.com/hidrografia/bacia-do-uruguai/
https://www.infoescola.com/biomas/floresta-amazonica/
https://www.infoescola.com/biomas/igapo/
https://www.infoescola.com/biomas/varzea/
https://www.infoescola.com/biomas/mata-atlantica/
https://www.infoescola.com/historia/exploracao-do-pau-brasil/
https://www.infoescola.com/plantas/cedro/
https://www.infoescola.com/biomas/caatinga/
https://www.infoescola.com/plantas/mandacaru/
https://www.infoescola.com/biomas/mata-de-araucarias/
https://www.infoescola.com/geografia/regiao-centro-oeste/
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Pantanal: Vegetação heterogênea: plantas hidrófilas (em áreas alagadas pelo rio) e plan- tas xerófilas 

(em áreas altas e secas), palmeiras, gramíneas. 
 

Os Campos: É uma vegetação rasteira e está localizada em diversas áreas do Brasil Vegetações 
Litorâneas: São características das terras baixas e planícies do litoral.Formam vá- rios tipos de 
vegetação: mangues ou manguezais, a vegetação de praias, a vegetação das dunas e a vegetação das 
restingas. 

 

Atividades: 
 

1- A Geografia do Brasil através das suas regiões tem aspectos como área, clima, hidrografia, 
relevo, vegetação muito diversificado, sua extensão é de mais de 8,5 milhões de quilôme- 
tros quadrados de extensão (8.515.759,090 km2) o que faz dele o quinto maior país do 
mundo. Sendo assim quais são as regiões que fazem parte do no Brasil? 

 
2- Dê acordo com o texto apresentado o relevo brasileiro pode ser classificado de qual for- 

ma? 
 

3- Quais são as massas de ar que ocorrem no território brasileiro? 

 

4- Como podemos classificar o clima do Brasil? 
 

5- Assinale F para as alternativas falsas e V para as verdadeiras: 
( ) O Brasil está dividido em cinco regiões. 
( ) O relevo brasileiro é formado principalmente por planaltos e depressões. 
( ) O Brasil é banhado pelo Oceano Atlântico. 
( ) O clima do Brasil só tem um tipo. 
( ) A Floresta Amazônica não faz parte da vegetação brasileira. 
( ) No Brasil não existe uma bacia hidrográfica. 

 
6- Relacione a segunda coluna dê acordo com a primeira: 

( 1 ) Clima Litorâneo (  ) Tem milhares de espécies 
Vegetais e animais. 

 
( 2 ) Bacia Amazônica (  ) Essa bacia é usada na 

Construção de hidrelétricas. 
 

( 3 ) Bacia do Paraná ( ) Considerada a maior do 
Planeta. 

 
( 4 ) Floresta Amazônica ( ) Compreende as proximidades 

Do litoral. 
 

( 5 )  Campo ( )Vegetação Rasteira 
 

7- Descreva as características das vegetações abaixo: 
A- Caatinga- 

B- Mata Atlântica- 
C- Vegetação Litorânea- 

D- Mata de Araucária- 
E- Floresta Amazônica- 
 
 
 
 

https://www.infoescola.com/plantas/gramineas/
https://www.infoescola.com/geografia/campos/
https://www.infoescola.com/geografia/mangues-manguezal/
https://www.infoescola.com/biomas/restinga/
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EDUCAÇÃO FÍSICA 

 
Introdução 

Nesta nova coletânea estaremos estudando sobre o salto em altura, sua história, regras, 

atletas em destaque e diversos recordes. O salto em altura pode ser dividido em duas partes, o 

salto utilizando a força do próprio corpo, e o outro com auxílio de um objeto, dessa forma se 

transformando no salto com vara, mesmo assim as duas modalidades são similares, tento em 

regras quanto em objetivo. 

Seu objetivo é muito simples, como o próprio nome diz, o competidor deve saltar a maior 

altura possível no menor número de tentativas. Ambas as modalidades possuem um espaço, para 

se ganhar velocidade e impulsão na execução de seus movimentos. 

Analisando as duas imagens, identifique o que é salto em altura e o que é salto com vara, escreva 

embaixo. 

  

Questão 01: Qual o objetivo comum entre essas duas modalidades? 
 

 

Questão 02: Você deverá escolher uma dessas modalidades e fazer o que se pede: 

A) Breve relato sobre a história; 

B) Três regras importantes. 
 

Questão 03: Nesse momento, vamos conhecer um instrumento imprescindível tanto para o salto 

em altura, quanto para o salto com vara. 
Observem as duas imagens e responda: 

 
 

 

posicionado na parte mais alta de toda aparelhagem. 

c) Qual   o 

nome  do 

instrumento 

utilizado 

para medir a 

altura a ser 

superada? 

Ele fica 

 
 

d) O que acontece, caso um competidor derrube esse instrumento? 
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Chegou o momento de apresentar a vocês alguns nomes importantes do salto em altura 

brasileiro, atletas que se destacam ou se destacaram ao longo de suas carreiras. 

 

 
 

Questão 04: Após apresentado três nomes super importantes para a história dos saltos em altura 

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: Para finalizar, vamos fazer um rápido comparativo entre os atletas que competem 

no salto em distância, matéria que estudamos na coletânea passada, com os atletas que 

competem no salto em altura. 

e) Na opinião de vocês, qual modalidade parece ser mais difícil de executar? Por quê? 
 

 

f) Para se realizar um salto seja para distância ou para altura, qual valencia física é mais 

importante, força, velocidade, ou impulsão? Justifique sua resposta. 
 

 

 

 

 
Deixe um comentário sobre a elaboração dessas coletâneas, aceito críticas e sugestões 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thiago Braz, atual 

campeão olímpico e com 

recorde mundial no salto 

com vara. 

Aída dos Santos, pioneira 

entre as mulheres em 

jogos olímpicos. 
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INGLÊS 

 

Objetos de conhecimento: textos com present tense 

Habilidades: EF07LI12 

 Planejar a escrita de textos em função do contexto( público, finalidade e suporte

 Aquisição de vocabulário

 
 

1) LEIA O TEXTO E PASSE PARA O PORTUGUÊS; EM SEU CADERNO. 
 

2) RESPONDA AS QUESTÕES DE ACORDO COM O TEXTO: 
 

a) What’s My best friend? 
b) Whats My favorite drink? 
c) How old is she? 
d) What are her hobby? 
e) And her favorite food? 

3) Desenhe e pinte a sua amiga. 

 
4) Retire os verbos do texto: 

5) Retire os substantivos do texto: 

Thanks 

Teacher Adriana 

Orientações: 

 FAÇA AS ATIVIDADES EM SEU CADERNO 

 TRADUZA O TEXTO 
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História 

 
Professor: Israel Muniz Guimarães 

Tema: O Absolutismo 

 
Apresentação do tema: 

 Como vimos no assunto anterior, através da formação do Estado Nacional, ocorre o surgimento do 

Estado absolutista, onde o rei torna-se o todo poderoso, ou seja, o centralizador de todo o poder 

em suas mãos. Diante desta situação, teremos teorias defendidas por pensadores que irão justiçar 

o rei como detentor supremo de todos os poderes. O rei que melhor representou o absolutismo 

monárquico foi Luís XIV, que disse: O Estado sou eu. Período onde o rei, nobreza, burguesia e o 

clero estarão alinhados diante de seus interesses. Fiquem atentos!

 Objetivo geral: Compreender toda estrutura do sistema absolutista como forma da manutenção de 

todo poder centralizado nas mão do rei.

Questão 1 

O apogeu do absolutismo ocorreu em meados do século XVII, sendo a França o país onde melhor se 
manifestou esse tipo de governo, que priorizava: 

 

a) A concentração dos poderes na mão do rei. 
b) A divisão de poderes em três: Executivo, Legislativo e Judiciário. 
c) A figura da Igreja acima de todas as instituições políticas. 
d) A prática de eleições livres. 

 

Questão 2 

Com o declínio do mundo feudal, as relações comerciais aumentaram e a necessidade de expandir os 
mercados consumidores também. Começaram, então, a expansão comercial e a busca de metais 
preciosos no mundo. Esta prática econômica recebeu o nome de: 

 

a) Socialismo 
b) Liberalismo 
c) Mercantilismo 
d) Feudalismo 

 

Questão 3 

“A palavra “absolutismo” descreve os governos monárquicos nos qual o poder do rei, por não sofrer 
grandes limitações ou restrições, é considerado absoluto. (...) Porém, apesar de centralizado e forte, o 
poder absolutista era limitado”. 

 
 

Quais eram as limitações do rei absolutista? 
 

a) Os senhores feudais e seus exércitos particulares. 
b) As minorias religiosas e os ministros. 
c) Os costumes, a Igreja Católica e o Parlamento. 

d) Os privilégios da nobreza e as corporações de ofício. 
Questão 4 

É impossível pensar o Absolutismo sem mencionar o Mercantilismo. A união entre os dois pensamentos, 
um político e outro econômico, fez surgir o Estado Moderno. 

 

Qual alternativa NÃO resume a relação entre ambos? 
 

a) Com o absolutismo, os burgueses puderam contar com uma legislação unificada que garantia a 
centralização de impostos, estímulo ao comércio e uma única moeda em todo território. 
b) As práticas mercantilistas privilegiavam o monopólio comercial e a busca de metais que ajudaram os 
monarcas absolutistas a consolidar seu poder frente à nobreza tradicional. 
c) O mercantilismo representou a valorização da atividade agrícola, que possibilitou o soberano apoiar-se 
na nobreza feudal para fortalecer seu poder. 
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d) O Absolutismo e Mercantilismo andaram juntos, pois a centralização política beneficiava aos negócios 
da burguesia e o rei poderia contar com o financiamento desta para seus projetos de expansão territorial. 

 

Questão 5 

O rompimento do mundo feudal provocou o surgimento dos “Estados Modernos” na Europa ocidental nos 
séculos XV e XVIII. 

 

Assinale a alternativa que o descreve corretamente: 
 

a) Ascensão da burguesia industrial no poder, acompanhada de liberalização econômica e descentra- 
lização administrativa. 
b) Centralização administrativa, seguida da formação de uma burocracia e montagem de um exér- 
cito nacional, em detrimento dos corpos armados feudais. 
c) Auxílio à produção industrial por parte do Estado através da eliminação das taxas feudais e, por 
consequência, ajuda às artes por meio do mecenato. 
d) Desenvolvimento da economia agrária, onde a burguesia e o apoio popular jogou um papel fun- 
damental. 

 
 

Atividade 2: 

Faça um texto, expressando a sua opinião, sobre o poder exclusivamente concedido nas mãos de uma 

única pessoa. 
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