
 
EMEF “JOSÉ DE VARGAS SCHERRER”. 7 ano 4ª COLETÂNEA 

NOME:________________________________________DATA: ___________ 
Alguns lembretes importantes:  

 Colocar nome completo, série, data e temática da aula no caderno.  

 Não precisa copiar o texto, mas a leitura é essencial e importante.  

 Após a leitura, desenvolver a atividade e devolver com a imagem nítida para 
o whatsapp privado do (a) professor(a).  

 Qualquer dúvida, estou a disposição.  
 

 

 

Atividades: 

 
 

 4ª Coletânea de 2021 / 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. 

Um verbo é uma palavra que indica acontecimentos representados no tempo: 

 Presente – Hoje vou à escola 

 Passado ou pretérito – Ontem fui à escola 

 Futuro _ Amanhã irei à escola.,  

Como pode indicar: 

  uma ação – O menino falava, cantava, gritava, corria não sossegava um só minuto. 

  um estado – O menino estava tão triste hoje! 

 um processo  - Esse menino anda mudado?! 

 um fenômeno – Menino, chove muito hoje? 



1. Observe a imagem e responda as perguntas que seguem: 
 
a) Qual o assunto tratado neste texto? 
 
b) Quantos verbos esse texto apresenta no geral, contando desde o título até a última palavra? 
 
c) A expressão “VAI CAIR” presente na imagem poderia ser substituída por apenas um verbo e matéria 
o mesmo sentido. Que verbo seria esse? 
 
d) Os verbos COPIAR, DEIXAR, CAIR, SER, e REPETIR indicam uma ação, um estado ou um 
fenômeno da natureza? 
 
2. Complete a letra da música com os verbos que estão faltando: 
 

NA HORA DA RAIVA HENRIQUE E JULIANO 

 

Encontrei, 

Uma caixinha cheia de relatos 

Um monte de documentos tão falsos 

Nossas vidas... 

Em minhas mãos agora 

Tá cada parte dessa nossa história 

E eu não sei se eu rasgo 

Ou jogo fora 

E o que é que eu faço agora? 

Cometi 

A loucura de nossas fotos _________ 

E uma por uma eu vou ter que _______ 

Mas foi na hora da raiva 

Na hora, na hora da raiva 

Naquele segundo 

Eu pensei que até te ________ 

Mas respirei fundo 

E vi que eu te __________ 

Mas _____ na hora da raiva 

Na hora, na hora da raiva. 

3. Ainda sobre a música acima, responda: 
 
a)Por que o eu lírico da música comete tal ato? 

 
 
b) Como ele fica depois desse ato? 
 
 
c) Retire dessa música dois verbos no tempo passado. 
 
 

 
 

 
4. Leia o texto abaixo e circule todos os verbos presentes 
 
Joãozinho voltou da aula de catecismo e perguntou ao pai:  
 
- Pai, porque quando Jesus ressuscitou, apareceu primeiro para as mulheres e não para os homens?  
- Sei não, meu filho! Vai ver que é porque ele queria que a notícia se espalhasse mais depressa! 



 
 5 -Observe a imagem e marque APENAS A ÚNICA alternativa CORRETA: 
 
a) Nesta imagem há 5 verbos. 
b) Nesta imagem há 6 verbos. 
c) O verbo “morrer” no 2º balão está na forma de  
gerúndio. 
d) O verbo “conhecer” no 1º balão está no tempo 
 futuro. 
e) O verbo “deixo” no 2º balão está no modo 
 imperativo.  
 
 
 
MATEMÁTICA  
Objeto do conhecimento/ conteúdo:Números primos e compostos, m.m.c , múltiplos e 
divisores .  
 
Objetivos da aula:  
 

 Diferenciar números primos de números compostos;  

 Fatorar os números pelos números primos;  

 Realizar operações que resultam do mínimo múltiplo comum entre dois números.  
Atividade :  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
1.Escreva nas caixas de texto abaixo, todos os números primos menores que 30. 

 

 

2.Cássio lembra da senha de seu cartão de crédito como o 

produto do menor número primo de um algarismo pelo maior 

número primo de dois algarismos menor que 30. Qual é a 

senha do cartão de crédito de 

Cássio?_______________________ 

3.Responda: 

Quais são os números primos maiores que 10 e menores que 

100?____________________________ 

 

4.Analise os números abaixo e pinte apenas aqueles que são primos: 

 

 

43 

25 

28 

 7 

40 

2 

36 

11 

23 

16 

19 

 8 

50 

 1 
29 

 6 

31 



 

5.Fatore em números primos os números abaixo e coloque a forma fatorada na frente do 

número. 

a.100 = 

b.70 =   

c.42 =  

d.14 = 

e.35 = 

f.50 =  

6.Responda:  

O número 323 é primo? Explique._________________________________ 

7. Considere a tabela seguinte.  

a. Determine os números primos menor do que100, utilizando o seguinte método:  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 

91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 

I- Risque os múltiplos de 2 maiores do que 2, de vermelho.  
II- Risque os múltiplos de 3 maiores do que 3, de azul.  

III- Risque os múltiplos de 5 maiores do que 5, de amarelo.  
IV- Risque os múltiplos de 7 maiores do que 7, de verde.  

8.Considera os seguintes números: 

 
13               15               17                 23                  27                   35               37    

125            103              63                 89                   41                  49               99  

Agrupe os números dados nos dois conjuntos que se apresentam de seguida. 

 

 
 9) Descubra o MMC dos seguintes números:

a) 120 

b) 240 

c) 50 

d) 80 

e) 75 

f) 125 

g) 150 



 

CIÊNCIAS 

MISTURAS 

(EF06CI03) Selecionar métodos mais adequados para a separação de diferentes sistemas 

heterogêneos a partir da identificação de processos de separação de materiais (como a 

produção de sal de cozinha, a destilação de petróleo, entre outros). 

Quando dois ou mais materiais se juntam e não se transformam, ou seja, mantém suas características, 

dizemos que ocorreu uma MISTURA. A exemplo da água com sal, granito, água do mar, o ar, petróleo, 

água com óleo, pois não são materiais ou substâncias puras, formadas por um só 

componente/material. 

  Pela quantidade de FASES, número de 

partes visíveis na misturas, temos: 

MONIFÁSICA (se vê 1 fase), DIFÁSICA 

(contém 2 fases), TRIFÁSICA (contém 3 

fases), POLIFÁSICA (se vê 4 ou mais fases). 

Assim se diz que a mistura pode ser de dois 

tipos: MISTURA HOMOGÊNA ou SOLUÇÃO e 

MISTURA HETEROGÊNEA. 

 

MISTURAS 

HOMOGÊNEAS 

 

MISTURAS  

HETEROGÊNAS 

 

Os componentes de das misturas são dois: SOLUTO E SOLVENTE: Como as de água e sal ou 

de água e açúcar, há um soluto (o sal ou o açúcar), que é a substância que se dissolve, e um solvente 

(a água), a substância que dissolve o soluto. As soluções em que a água é o solvente são chamadas 

soluções aquosas. Também há soluções gasosas, como o ar não poluído, e soluções sólidas, como 

as ligas metálicas. A quantidade de soluto em relação à quantidade de solvente pode variar em uma 

mistura. Se adicionarmos uma quantidade muito grande de sal à água, chegaremos a um ponto em 

que o soluto não se dissolve mais, e se deposita no fundo do recipiente. A mistura passa então a ser 

heterogênea. 

Geralmente encontramos misturas de muitas substâncias diferentes e, em algumas situações, 

queremos separar seus componentes: para obter sal de cozinha a partir da água do mar; para remover 

impurezas da água, em estações de tratamento; para fabricar perfumes com componentes obtidos de 

folhas e flores; para extrair, das plantas, substâncias com propriedades medicinais. 

Para a execução de todos esses processos é necessário o uso de técnicas que separam os 

componentes das misturas. 



 

 

 



 

Após estudos no material sobre Misturas e Separação de misturas, produza no seu caderno/pasta de 

atividades remotas (não presenciais): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classifique cada amostra ao lado 

de acordo com suas fases 

(monofásica, difásica, trifásica e 

polifásica) e pinte as misturas 

homogêneas. 

A-                         E- 

B-                         F- 

C-                         G- 

D-                          H- 

AGORA MARQUE COM X, AS 

MISTURAS HOMOGÊNEAS 

 



 

HISTÓRIA 

Objeto de conhecimento/conteúdo: O Renascimento  

Objetivos de aprendizagem: (EF07HI04) Identificar as principais características do Humanismo e do 
Renascimento e analisar seus significados. 

Leia com atenção: 

O Renascimento 

  

O contexto  

Vimos que, a partir do século XI, a Europa Ocidental passou por uma série de mudanças importantes: 
uma delas foi o aumento da produção de alimentos por causa da expansão das áreas agrícolas e da 
utilização de novas técnicas de cultivo de terra. Com o aumento da produção de alimentos, as pessoas 
passaram, a viver mais e ter mais filhos, o que levou a um aumento crescente da população. 

Ao mesmo tempo, ocorreu também o crescimento do comércio com o Oriente; o aparecimento das 
feiras, das casas bancárias e o revigoramento das cidades. Mercadores circulavam pela Europa em 
suas caravanas, levando e trazendo mercadorias de diferentes partes do mundo; os banqueiros 
trocavam moedas; os donos de navios aumentavam sua frota. 

A burguesia (mercadores, banqueiros e donos de navios) enriquecida buscava um prestígio social e 
político correspondente a sua riqueza material. Medir, calcular, pesar, experimentar e projetar, 
operações essenciais ao sucesso das atividades mercantis, tornaram-se práticas e conhecimentos 
socialmente apreciados. 

Essas mudanças todas que vinham ocorrendo na Europa desde o século XI criaram as condições 
materiais para o surgimento do Renascimento, um movimento cultural intenso que começou no 
século XIV, nas cidades italianas, e se propagou por várias regiões da Europa. 

  

Renascimento: características  

Para melhor compreender o Renascimento vamos apresentar, de modo simplificado, algumas de suas 
características. 

● Valorização do passado greco-romano: as obras dos gregos e romanos da Antiguidade 
passaram a servir de modelo e inspiração para os artistas e cientistas do Renascimento. 

● Antropocentrismo: o homem no centro das atenções, o homem passa a ser visto como um ser 
criativo, virtuoso, capaz de alcançar a glória e dono de seu próprio destino. Na época medieval 
predominava o teocentrismo (tudo convergia para Deus). 

● Individualismo: Atualmente a palavra individualismo é usada, muitas vezes, como sinônimo de 
egoísmo. No Renascimento, porém, tinha sentido positivo; significava a capacidade individual, o 
talento e / ou a criatividade de cada um. 

● Uma nova visão do tempo: o tempo pertence ao homem e este deve usá-lo em benefício próprio, 
inclusive para enriquecer emprestando dinheiro a juros. Já na visão do homem medieval, o tempo 
pertence a Deus; por isso é pecado emprestar dinheiro a juros, ou seja, cobrar pelo tempo que o 
dinheiro esteve emprestado. 

  

Atividades 

1.Sobre o Renascimento responda: 

a) Em que contexto surgiu? 

b) o que foi? 

c) Quais as principais características? 

 

 



2. Identifique a alternativa ERRADA e corrija-a no caderno. 

a) A expressão “tempo é dinheiro” nasceu durante o Renascimento e é muito usada ainda hoje. 

b) Com o crescimento do comércio e das cidades, surgiu a necessidade de calcular, dividir e controlar 
o tempo. 

c) O homem renascentista acreditava que nada podia mudar seu destino e que ele já tinha sido 
traçado por Deus. 

d) O homem medieval guiava-se pelo ritmo da natureza, levantava-se com a luz do sol e parava de 
trabalhar quando anoitecia. 

3. Observe a imagem e responsa. 

O nascimento de Vênus. 

As características observadas na imagem expressam:  

a) O pensamento medieval, no qual predominavam as ideias 
dominantes da Igreja Católica.  

b) O pensamento renascentista, que valorizava o ser humano em sua 
plenitude.  

c) O pensamento medieval, na qual a Igreja Católica estimulava a produção cultural que valorizava o 
corpo humano e as pesquisas científicas.  

d) O pensamento renascentista, que buscava apoio na fé em Deus, recusando os valores da ciência 
e do humanismo. 

4. Marque (V) para verdadeiro e (F) para falso: 

(___) No Renascimento existe a Valorização do Homem. 

(___)renascentista acredita que a verdade era encontrada por meio da fé e dos dogmas. 

(___) Na mentalidade renascentista o corpo do homem é visto como belo e maravilhoso. 

(___) Os renascentistas desprezavam a natureza porque era fonte de pecado e da perdição. 

(___) Leonardo da Vinci, Boticelli, Rafael Sanzio, Michelangelo são artistas do renascimento. 

(___) A visão do mundo para um renascentista era teocêntrica. 

(___) O Renascimento Cultural surgiu nas cidades Italianas. 

 
GEOGRAFIA 

Objeto do conhecimento: Industrialização Brasileira 

* Habilidades alcançadas: Levar o aluno a conhecer o processo de industrialização brasileiro para 

compreender a nossa situação econômica. 

 

O início do processo industrial no Brasil 

Diversos países, como Argentina, México e Brasil, iniciaram o processo de industrialização efetiva a partir da 

segunda metade do século XX, no entanto, o embrião desse processo no Brasil ocorreu ainda nas primeiras 

décadas de 30, momentos depois da crise de 29. Crise essa que ocasionou a falência de muitos produtores de 

café, com isso, a produção cafeeira entrou em declínio.Quando se fala em industrialização do Brasil é bom 

ressaltar que tal processo não ocorreu em nível nacional, uma vez que a primeira região a se desenvolver 

industrialmente foi a Região Sudeste.A industrialização brasileira nesse período estava vinculada à produção 

cafeeira e aos capitais derivados dela. Entre o final do século XIX e as primeiras décadas do século XX, o café 

exerceu uma grande importância para a economia do país, até porque era praticamente o único produto 

brasileiro de exportação. O cultivo dessa cultura era desenvolvido especialmente nos estados de São Paulo, 

Rio de Janeiro, Espírito Santo e algumas áreas de Minas Gerais.Após a crise que atingiu diretamente os 

cafeicultores, esses buscaram novas alternativas produtivas, dessa maneira, muitas das infraestruturas usadas 

anteriormente na produção de transporte do café passaram, a partir desse momento, a ser utilizadas para a 

 



produção industrial.Diante desse processo, a indústria brasileira começou a diversificar, no entanto, limitava-

se somente à produção de produtos que empregavam pouca tecnologia, como setor têxtil, alimentício, além de 

fábricas de sabão e velas.Vários foram os fatores que contribuíram para a intensificação da indústria brasileira, 

entre os principais estão: crescimento acelerado dos grandes centros urbanos graças ao fenômeno do êxodo 

rural, promovido pela queda do café. A partir dessa migração houve um grande aumento de consumidores, 

apresentando a necessidade de produzir bens de consumo para a população.Outro fator importante para a 

industrialização brasileira foi a utilização das ferrovias e dos portos, anteriormente usados para o transporte do 

café, passaram a fazer parte do setor industrial. Além desse fator, outro motivo que favoreceu o crescimento 

industrial foi a abundante quantidade de mão de obra estrangeira, sobretudo de italianos, que antes 

trabalhavam na produção do café.Um dos fundamentais elementos para a industrialização brasileira foi a 

aplicação de capitais gerados na produção de café para a indústria, a contribuição dos estrangeiros nas fábricas, 

como alemães, italianos e espanhóis.O Estado também exerceu grande relevância nesse sentido, pois realizou 

elevados investimentos nas indústrias de base e infraestrutura, como ferrovias, rodovias, portos, energia elétrica, 

entre outros.Mais tarde, após a Segunda Guerra Mundial, a Europa não tinha condições de exportar produtos 

industrializados, pois todo o continente se encontrava totalmente devastado pelo confronto armado, então o 

Brasil teve que incrementar o seu parque industrial e realizar a conhecida industrialização por substituição de 

exportação. 

Nessa mesma década aconteceu a inserção de várias empresas derivadas de países industrializados que 

atuavam especialmente no seguimento da indústria automobilística, química, farmacêutica e eletroeletrônica. A 

partir de então, o Brasil ingressou efetivamente no processo de industrialização, deixando de ser um país 

essencialmente produtor primário para um Estado industrial e urbano. 

Responda as perguntas abaixo: 

1) Argentina, México e Brasil iniciaram com mais vigor o seu processo de industrialização na 

segunda metade do século XX, porém, o Brasil saiu na frente desses dois países. 

a)Em que época começa a industrialização no Brasil? 

b) Onde ela começa a se desenvolver e o esse processo causa aos produtores de café? 

 

2)Quais eram as indústrias que surgiram nesse período? 

3) Quais fatores favoreceram o crescimento industrial no Brasil? 

4) Complete as frases abaixo: 

a) A industrialização brasileira promoveu o crescimento dos…………………… 

b) O fenômeno do………………...promovido pela queda do café, proporcionou uma grande…………. 

Para os novos centros urbanos promovendo o aumento dos ………… 

c) Outro fator importante para a industrialização brasileira foi a utilização das…………….. e 

dos…………………...que eram utilizados para o transporte do café. 

5)Marque V ou F: 

a) (  ) Alguns estrangeiros foram fundamentais no trabalho  dentro das fábricas no início do processo 
industrial, foram eles os italianos, alemães e espanhóis. 
b) (   ) O governo brasileiro foi completamento contra o processo de industrialização no Brasil nesse 
período de 1930 a 1940. 
c)(   ) No período da 1ª Guerra mundial. O Brasil  melhorou o seu parque industria para implementar 
a chamada industrialização de exportação . 
d) (   ) Ate hoje o Brasil não conseguiu melhorar o seu parque indústria. Todas as nossas indústria 
são sem nenhuma relevância. 

 
LÍNGUA INGLESA 

Objetivos de aprendizagem ou habilidade:  



EF07LI15- Construir repertório lexical relativo 

aos verbos regulares e irregulares, ( formas no 

passado)  

  
OLÁ,  
How are you? ( como estão vocês?)  
Hoje vamos começar a estudar o principal verbo da 
língua inglesa no passado. 
O VERBO TO BE, que tem dois significados na 
língua portuguesa, SER OU ESTAR. No presente, 
falamos por exemplo: EU SOU ou EU ESTOU, etc.  
Vou enviar vídeo em nossa aula explicando 
tudinho!  
Mas, antes, assistam esse vídeo do link abaixo 
para começar a entender: 
  
Link:  

https://youtu.be/8EDR_QDgJTA 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
VEJAM O QUADRO ACIMA: 
 

    1) Complete com was ou were:  
    2) Traduza para o português as frases acima: 

 

 

https://youtu.be/8EDR_QDgJTA


PERSPECTIVA OU DESENHO 3D 

 

Campo de Experiência: ARTES 
Objetivos de aprendizagem ou habilidade (do Currículo do ES): Analisar os elementos das artes 

visuais 

constitutivos das artes visuais. (ponto, linha, forma, direção, dimensão e espaço.)  

Habilidades:  EF69AR04-ES 

 



 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

TEMA: Tênis de mesa. 

Objeto de conhecimento: Esporte de marca. 

       O tênis de mesa, também chamado de ping-pong, é um esporte criado 
na Inglaterra, no século XIX. É um dos esportes mais populares que 
existem, chegando a um número estimado de cerca de 300 milhões de 
praticantes em todo o mundo. 

O jogo, que é uma adaptação do tênis de quadra, consiste na disputa 
de pontos entre jogadores que golpeiam a bola com suas raquetes sobre 
a área de jogo (mesa). O objetivo é impedir que o adversário consiga 
realizar a mesma ação e devolva a bola para a área de jogo, dessa maneira você conquista um ponto. 

1- Faça uma pesquisa sobre a história do tênis de mesa, nosso objetivo é buscar um 
aprofundamento maior sobre a modalidade. 

______________________________________________________________________________ 

Você sabia que uma tacada poderia chegar a incríveis 200km⁄hr‽ por causa disso algumas 

mudanças foram feitas, como em 2001, momento em que aumentaram um pouco o 

tamanho da bola. 

 
2- Descreva com suas palavras o que você entende sobre o tênis de mesa, não precise falar sobre 

a história. 

 
3- Entendendo um pouco sobre a pontuação de uma partida. O tênis de mesa é dividido em sets, a 

quantidade pode variar, desde que seja sempre em números ímpares (1,3,5,7...) dessa maneira 
o jogo não termina empatado, vence o competidor que alcançar essa marca primeiro. Mas, 

quantos pontos são necessários para se ganhar um set‽ 

 

Abaixo estarei listando momentos em que consigo fazer um ponto jogando o tênis de mesa, 

ou ping pong. 

• Quando meu adversário erra um saque; 

• Quando meu adversário deixa a bola quicar duas vezes consecutivas em seu lado da mesa. 

• Quando meu adversário não consegue rebater de volta a bola para o meu lado da mesa. 

4- Se referindo ao saque, o que significa isso para o tênis de mesa‽ 

 
5- Nesse momento vamos viajar até a Ásia, nossos amigos de “olhos puxados” são considerados a 

muito tempo como os melhores jogadores desse esporte no mundo. Você sabiapor que‽ Tente 

descobrir. 

 

Chegou o momento de estudarmos sobre nossos atletas 

brasileiros! 

  
6- Quando falamos em tênis de mesa no Brasil, não 

podemos deixar de falar em Hugo Hoyama. Sem 
dúvidas, o maior nome do esporte brasileiro. Faça um 
pequeno texto informativo sobre sua carreira esportiva. 

 
7- Para finalizar, desenhe, pinte e identifique os três 

principais instrumentos que não podem faltar quando 
estamos falando de tênis de mesa. Capriche! 

 

 

 


