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EMEF JOSÉ DE VARGAS SCHERRER 

7º  ANO -  7º Coletânea de Atividades Pedagógicas – CAPs 

Aluno(a): ________________________________________________Turma: _____________  

 

 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

 

 7ª Coletânea de 2021 / Língua Portuguesa 
*Objeto do conhecimento: Texto e interpretação, introdução de Advérbios.  
* Habilidades: Analisar textos variados (cartazes, folhetos, outdoor, anúncios, fábulas 
propagandas em diferentes mídias, sposts, jingle, vídeos etc.) reconhecendo o usos das classes 
de palavras. 

Orientações: 

 As respostas das atividades deverão ser registradas no caderno; 

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

 

Advérbio: é a palavra que modifica o sentido do verbo, acrescentando-lhe uma circunstância. 

Pode também se referir a um adjetivo ou a outro advérbio, ou, até mesmo, a uma oração inteira. 

Dessa forma, os tipos de advérbio podem indicar lugar, tempo, modo, intensidade, dúvida, 

afirmação e negação. Além disso, temos as locuções adverbiais, que são expressões 

constituídas de duas ou mais palavras exercendo função adverbial. 

Classificação dos advérbios 
A classificação dos advérbios ocorre a partir da circunstância que expressam. São eles:  

 Advérbios de lugar: longe, perto, aqui, ali, lá, junto, acima, abaixo, embaixo, atrás, adiante etc. 
Exemplo:Estamos perto da casa de nossos pais. 

 Advérbios de tempo: hoje, ontem, amanhã, já, jamais, nunca, sempre, antes, cedo etc. 
Exemplo:Você sabe que jamais viverei sem seu amor. 

 Advérbios de modo: bem, mal, melhor, pior, assim, e a maioria dos advérbios terminados em -
mente: cautelosamente, suavemente, felizmente. 
Exemplo:Preciso agir cautelosamente. 

 Advérbios de negação: não, tampouco, nunca etc. 
Exemplo:Não deixe nada para depois. 

 Advérbios de dúvida: talvez, quiçá, acaso, possivelmente, provavelmente, etc. 
Exemplo:Talvez nos vejamos na próxima semana. 

 Advérbios de intensidade: muito, pouco, bastante, bem, mais, menos, demais, tanto, tão etc. 
Exemplo:Diga um verso bem bonito. 

 Advérbios de afirmação: sim, certamente, realmente etc. 
Exemplo:Certamente o Brasil será um país desenvolvido. 

 

 

 
 

https://brasilescola.uol.com.br/gramatica/verbo.htm
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ATIVIDADES 

 
Leia a tirinha e responda às questões 1 - 5: 
  

 
 
01- Qual o conflito gerador do enredo na tirinha? 
______________________________________________________________________ 
 
02- No trecho: “Ontem, acabou a luz lá em casa!”, as palavras grifadas são classificadas, 
respectivamente, como: 
 
a) tempo e modo. 
b) lugar e tempo. 

c) tempo e lugar. 
d) intensidade e lugar.

 
03- Armandinho, o personagem principal da tirinha, pergunta preocupado: “E agora?!”. A palavra 
“agora” indica ideia de: 
 
a) intensidade. 
b) tempo. 

c) modo. 
d) dúvida.

 
04- Retire da última fala da tirinha um advérbio. E depois, classifique-o quanto a idéia que ele 
estabelece na tirinha. 
____________________________________________________________________________ 
 
05- No trecho: “Estamos ralados!!”, a palavra grifada significa que eles (Armandinho e seu pai) 
estão: 
 
a) numa situação difícil. 
b) feridos e deprimidos. 

c) presos na casa.  
d) satisfeitos e sossegados

.  
Leia a tirinha e resolva às questões 6 – 8: 
 

  
 

 
 

https://1.bp.blogspot.com/-T83KZgAUv_w/YGH7pXlrz1I/AAAAAAAAu1o/pr5LOShfd-c4V1TpoK33aLf4NK09mxOrwCLcBGAsYHQ/s468/1.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-Cwtpft4UIgU/YGH8CLEEjNI/AAAAAAAAu1w/3wqTaOEnEO0qfHTwS5GZWC1ELf8CF9V5wCLcBGAsYHQ/s506/1.jpg
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06- Qual a finalidade do texto? 
 
a) Transmitir um ensinamento. 
b) Relatar um problema. 

c) Informar algo ao leitor. 
d) Provocar humor.

 
07- As três palavras utilizadas pelo Zero no segundo balão transmitem ideia de: 
 
a) afirmação. 
b) dúvida. 
c) modo. 

d) tempo. 

 
08- No trecho: “Volto já”, a palavra grifada indica ideia de: 
 
a) tempo. 
b) intensidade. 
 

c) modo. 
d) lugar. 

 
MATEMÁTICA 

Objetos de conhecimento: Os números negativos, reta numérica e comparando números 
 
Habilidades: EF07MA03:Comparar e ordenar números inteiros em diferentes contextos, incluindo o 
histórico, associá-los a pontos da reta numérica e utilizá-los em situações que envolvam adição e 
subtração. 
 

NÚMEROS INTEIROS RELATIVOS 
 

INTRODUÇÃO 
 
Observe que, no conjunto dos números naturais, a operação de subtração nem sempre é possível. 
 
Exemplos: 
a) 5 – 3 = 2 (possível: 2 é um número natural) 
b) 9 – 9 = 0 ( possível: 0 é um número natural) 
c) 3 – 5 = ? ( impossível nos números naturais) 
 
Para tonar sempre possível a subtração, foi criado o conjunto dos números inteiros relativos, -1, -2, -
3,......... 
lê-se: menos um ou 1 negativo 
lê-se: menos dois ou dois negativo 
lê-se: menos três ou três negativo 
Reunindo os números negativos, o zero e os números positivos, formamos o conjunto dos números 
inteiros relativos, que será representado por Z. 
Z = { .....–3, –2, –1, 0, +1, +2, +3,......} 
Importante: os números inteiros positivos podem ser indicados sem o sinal de +. 
 
Exemplos: 
a) +7 = 7                   b) +2 = 2                     c) +13 = 13                    d) +45 = 45 
Sendo que o zero não é positivo nem negativo. 
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ATIVIDADES 
 
01- Observe os números e diga: 
–15, + 6, –1, 0, +54, + 12, –93, –8, + 23, –72, +72 
 
a) Quais os números inteiros negativos? 
b) Quais são os números inteiros positivos? 
 
02-  Qual o número inteiro que não é nem positivo nem negativo? 
 
03- Escreva a leitura dos seguintes números inteiros: 
 
 a) 8                                            c) – 10                                        e) + 75    
 b) + 6                                         d) + 12                                        f) – 100  
 
04-  Quais das seguintes sentenças são verdadeiras? 
 
a) + 4 = 4             b) - 6 = 6           c) - 8 = 8              d) 54 = + 54                       e) 93 = - 93                                        
 
05- As temperaturas acima de 0°C (zero grau) são representadas por números positivos e as 
temperaturas abaixo de 0°C, por números negativos. Represente a seguinte situação com números 
inteiros relativos: 
 
a) 5° acima de zero        b) 3° abaixo de zero          c) 9°C abaixo de zero          d) 15° acima de zero   
 
REPRESENTAÇÃO DOS NÚMEROS INTEIROS NA RETA 
 
Vamos traçar uma reta e marcar o ponto 0. À direta do ponto 0, com uma certa unidade de medida, 
assinalemos os pontos que correspondem aos números positivos e à esquerda de 0, com a mesma 
unidade, assinalaremos os pontos que correspondem aos números negativos. 

 
 
 
06- Escreva os números inteiros: 
 
a) compreendidos entre 1 e 7                                         d) compreendidos entre -2 e 4  
b) compreendidos entre -3 e 3                                        e) compreendidos entre -5 e -1  
c) compreendidos entre -4 e 2                                        f) compreendidos entre -6 e 0  
 
07- Responda: 
a) Qual é o sucessor de +8?                                          d) Qual é o antecessor de +8? 
b) Qual é o sucessor de -6?                                           e) Qual é o antecessor de -6? 
c) Qual é o sucessor de 0 ?                                           f) Qual é o antecessor de 0 ? 
 
08- Escreva em Z o antecessor e o sucessor dos números: 
a) +4                b) -4 c) 54                d) - 68                e) - 799                f) + 1000  
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NÚMEROS OPOSTOS E SIMÉTRICOS 
 
Na reta numerada, os números opostos estão a uma mesma distância do zero. 

 
Observe que cada número inteiro, positivo ou negativo, tem um correspondente com sinais 
deferentes 
 
Exemplos: 
a) O oposto de +1 é -1.c) O oposto de +9 é -9. 
b) O oposto de -3 é +3.                                       d) O oposto de -5 é +5. 
Observação: O oposto de zero é o próprio zero. 
 
 
09- Determine: 
a) O oposto de + 5c) O oposto de + 6e) O oposto de + 18g) O oposto de + 234   
b) O oposto de – 9 d) O oposto de – 6f) O oposto de – 15h) O oposto de – 1000                                       
  
 
COMPARAÇÃO DE NÚMEROS INTEIROS  
 
Observe a representação gráfica dos números inteiros na reta. 

 
Dados dois números quaisquer, o que está à direita é o maior deles, e o que está à esquerda, o 
menor deles. 
 
Exemplos: 
a) – 1> – 4, porque – 1 está à direita de– 4. 
b) + 2 > – 4, porque +2 está a direita de – 4. 
c) – 4 menor – 2 , porque – 4 está à esquerda de – 2. 
d) – 2 menor +1, porque – 2 está à esquerda de +1. 
 
10- Qual é o número maior ? 
a) +1 ou – 10            c) – 20 ou 0                 e) – 20 ou – 10                   g) – 50 ou +50  
b) +30 ou 0               d) +10 ou – 10             f) +20 ou – 30                     h) – 30 ou – 15 
 
11- Compare os seguintes pares de números, dizendo se o primeiro é maior, menor ou igual 
a) +2 e + 3               f) – 3 e – 2                  k) – 4 e – 3                          p) 100 e -200 
b) +5 e – 5               g) – 8 e – 2                 l) 5 e – 5                              q) -450 e 300 
c) – 3 e +4               h) 0 e – 5                    m) 40 e +40                         r) -500 e 400 
d) +1 e – 1               i) – 2 e 0                     n) – 30 e – 10 
e) – 3 e – 6              j) – 2 e – 4                  o) – 85 e 85  
  
12- coloque os números em ordem crescente. 
a) – 9, – 3, – 7,+1, 0                                           d) 25, – 3, – 18,+15,+8, – 9   
b) – 2, – 6, – 5, – 3, – 8                                      e) +60, – 21, – 34, – 105, – 90 
c) 5, – 3,1,0, – 1, 20                                           f) – 400,+620, – 840,+1000, – 100  
 
13- Coloque os números em ordem decrescente 
a) +3, – 1, – 6,+5,0                                            d) +10,+ 6, – 3, – 4, – 9,+1 
b) – 4,0,+4,+6, – 2                                             e) – 18,+83, 0, – 172, – 64 
c) – 5,1, – 3,4,8                                                  f) – 286, – 740, +827,0,+904  
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14- Observe a tabela ao lado e responda:                                         

 
GP(gols pró) 
GC(gols contra) 
 
a) Qual é a equipe com maior saldo de gols? Quantos? 
b) Qual é a equipe com menor saldo de gols? Quantos? 
 
15- Informe a utilização dos números inteiros abaixo e represente com o número inteiro relativo 
correspondente. Responda como exemplo + 3 ou -3  
 

a) 15 oC abaixo de zero: ......................................... d) Prejuízo de R$ 500,00: ............................... 
b) 200 m abaixo do nível do mar: ..........................   e) 37 oC de temperatura média: ..................... 
c) 380 m de altitude: ............................................. 
 
16- Uma pessoa tinha, em sua conta bancária, a quantia de R$ 800,00 retirou R$ 300,00 e depositou 
na conta um recebimento de R$ 120,00. Seu saldo bancário é positivo ou negativo? Faça uma 
tabela demonstrativa com os respectivos números. 
 
17- Observe o gráfico: ( Está na folha a seguir) . Agora responda:  
 
a) Em quais meses o lucro foi de 20 milhões de reais?.................................................................... 
b) Identifiqueos meses em que houve maior lucro.......................................................................... 
c) Determineos meses em que o lucro foi negativo, ou seja, houve prejuízo.................................. 
d) Em que mês o prejuízo foi maior?.................................................................................................... 
 
18- Usando números inteiros ( positivos + , ou negativos - ) , responda:  

 

a)Uma temperatura de25oC acima de zero: 
b)Uma profundidade de 2500 metros: 
c)4 andares acima do andar térreo: 
d)Um crédito de1600 reais: 
e)10 pontos perdidos por uma equipe em um torneio: 
 
19- Responda com + ou - . Exemplo: Lucro de 600,00 = + 600,00 . 
        O gráfico mostra os lucros e prejuízos da Mercearia do Sr. Pedro, nos 4 primeiros meses do 
ano de 2019, em milhares de reais. Observe-o, e responda: 
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a) Em quais meses houve prejuízo__________________________________________________ 
b) Em que mês houve o maior prejuízo? _____________________________________________ 
c) Em que mês houve o maior lucro? _______________________________________________ 
d) Ao fim de 4 meses, houve lucro ou prejuízo? De quanto? _____________________________ 
e) Escreva os valores em ordem crescente, começando do maior dos prejuízos, até o maior dos 
lucros.________________________________________________________________________ 
 
GEOGRAFIA 

Objetivo do conhecimento:A população brasileira e o seu desenvolvimento no trabalho. 

População Brasileira 

A Geografia Humana do Brasil tem por objetivo analisar as características da população brasileira, a 
diversidade étnica e cultural, os aspectos socioeconômicos, o quantitativo e a distribuição populacional, a 
divisão regional, entre outros temas relacionados. Para entendermos a atual estrutura da população 
brasileira, é importante uma abordagem histórica da ocupação do país e a formação da identidade nacional.O 
Brasil é considerado um dos países de maior diversidade étnica do mundo, sua população apresenta 
características dos colonizadores europeus (brancos), dos negros (africanos) e dos indígenas (população 
nativa), além de elementos dos imigrantes asiáticos. A construção da identidade brasileira levou séculos para 
se formar, sendo fruto da miscigenação (interação entre diferentes etnias) entre os povos que aqui vivem. 
Além de miscigenado, o Brasil é um país populoso. Apesar de populoso, o Brasil é um país pouco povoado, 
pois a densidade demográfica (população relativa) é de apenas 22,4 habitantes por quilômetro quadrado. 
Outro fato que merece ser destacado é a distribuição desigual da população no território nacional. Um 
exemplo desse processo é a comparação entre o contingente populacional do estado de São Paulo (41,2 
milhões) com o da região Centro-Oeste (14 milhões). O território brasileiro é dividido em cinco Regiões 
(Centro-Oeste, Nordeste, Norte, Sudeste e Sul). As Regiões brasileiras são estabelecidas pelo IBGE, cujo 
critério utilizado é agrupar em um mesmo complexo regional estados com semelhanças nos aspectos físicos, 
sociais, econômicos e culturais. Tal medida visa facilitar o desenvolvimento de políticas públicas no país 
.População economicamente ativa do Brasil:Todo país, seja subdesenvolvido ou desenvolvido, possui 
uma população economicamente ativa. Essa parcela do contingente populacional representa todas as 
pessoas que trabalham ou que estão procurando emprego. São essas pessoas que produzem para o país e 
que integram o sistema produtivo. A população de idade ativa é dividia em: população economicamente ativa 
e não economicamente ativa ou mesmo inativa.No caso específico do Brasil, a população ativa soma 
aproximadamente 79 milhões de pessoas ou 46,7%, índice muito baixo, uma vez que o restante da 
população, cerca de 53,3%, fica à mercê do sustento dos economicamente ativos. Em diversos países, o 
índice é superior, aproximadamente 75% atuam no setor produtivo.No Brasil, os homens representam 58% e 
as mulheres 42% daqueles que desenvolvem atividades em distintos setores da economia.Os setores da 
economia são a divisão de atividades econômicas exercidas em um país.Estas atividades são classificadas 
de acordo com as etapas de exploração dos recursos naturais, a transformação da matéria-prima ou a 
prestação de serviços.Podemos, então, separar a economia em três campos distintos:Setor Primário: 
extração de matérias-primas, Setor Secundário: indústria e Setor Terciário: venda de serviços e bens 
imateriais A economia de um país é classificada de acordo com os setores da economia a que ele se dedica. 
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Por isso, sua riqueza é medida segundo o desenvolvimento de cada setor. Assim, quanto maior a 
concentração econômica no segundo e terceiros setores, mais desenvolvido este país será. 

Setor Primário: O Setor Primário é o estágio no qual ocorre a produção a partir dos recursos naturais 
existentes para exploração.Normalmente estão ligados à atividades de agrícolas (lavoura permanente, 
lavoura temporária, horticultura, etc.), mineração, pesca e silvicultura, pecuária, extrativismo vegetal, caça e 
obtenção de outros produtos sejam eles renováveis ou não.Neste setor da economia, as atividades 
econômicas irão obter o produto primário por meio de extração ou produção.No setor primário serão obtidas 
as matéria-primas para os outros setores. Apesar de ser fundamental, possui pouco valor agregado e não 
gera muitas riquezas aos países que exploram apenas modalidade econômica. 

Setor Secundário: O Setor Secundário da economia corresponde ao momento quando as matérias-primas 
são transformadas em produtos industrializados de alto valor agregado. Isso ocorre devido o emprego de 
altas tecnologias.Portanto é um setor de considerável riqueza para o desenvolvimento econômico dos países. 
No entanto, é o responsável pela maior parte da poluição e degradação ambiental do Planeta.A matérias-
primas são transformadas em produtos aptos para o consumo ou em maquinários e ferramentas industriais. 
Dessa maneira, o setor alimenta a si próprio e ao setor terciário.A indústria, justamente, é a atividade mais 
importante deste campo. Especialmente aquelas que purificam, processam e embalam a matéria-prima, 
assim como aquelas que fornecem água, gás e eletricidade.Fazem parte deste setor, indústrias da divisão 
automobilística, alimentício, naval, aeronáutica, de tecnologia avançada, informática, construção civil, etc. 

Setor Terciário: O Setor Terciário é o campo da economia capitalista que mais cresce atualmente e onde se 
encontram os produtos de maior valor agregado. Caracteriza-se pela inclusão comercial de tudo aquilo que 
não abarca os outros setores, onde o foco está nas relações interpessoais.Este é também definido como o 
setor de comércio e prestação de serviços. Aqui é onde se dá a comercialização dos bens tangíveis e 
intangíveis (imateriais), como a oferta de serviços prestados às empresas ou a particulares.Neste setor 
apresenta-se um alto grau de valor agregado e desenvolvimento econômico, típico dos países desenvolvidos, 
os quais concentram suas atividades nesta categoria. Destas nações virão as grandes empresas como 
refinarias, automobilística e maquinaria.Por outro lado, no Setor Terciário é requerido mão de obra muito mais 
qualificada, sendo o campo que mais contrata trabalhadores, muitas vezes na qualidade de profissionais 
liberais.Vale destacar que este é o setor do comércio em geral, da venda de serviços como educação, saúde, 
segurança, transporte, finanças, telecomunicações, desenvolvimento de softwares, consultorias, reunindo 
uma infinidade de atividades.Nos países desenvolvidos e nos emergentes, o terceiro setor é muito forte. 
Entretanto, podem surgir problemas como o crescimento desordenado e ao excesso de mão de obra 
qualificada. O Brasil vem atravessando muitas evoluções nos diversos setores da economia. A partir da 
década de 40, quando teve início de forma tardia o processo de industrialização, houve um acelerado 
crescimento urbano provocado pela mecanização do campo, fato que ocasionou a perda de postos de 
trabalho nesse setor, promovendo um enorme fluxo de trabalhadores para os centros urbanos, dando origem 
ao fenômeno conhecido como êxodo rural. Todo esse fluxo desencadeou uma diminuição trabalhadores 
inseridos no setor primário. O setor secundário, por outro lado, teve um grande crescimento em razão dos 
fatores anteriormente citados, essa crescente perdurou até os anos 80, logo apresentou uma queda 
proveniente das crises econômicas que assolou o país nesse período, a modernização desse setor retira 
muitos postos de trabalho. 
O setor terciário brasileiro é o que mais cresce recentemente. As causas desse aumento são a urbanização 
do país e as necessidades das grandes cidades que impulsionam o mercado de prestação de serviços. Esse 
setor tem oferecido muitas oportunidades de trabalho, desde mão de obra especializada até de baixa 
qualificação. 

ATIVIDADES: 
01- Assinale F para as alternativas falsas e V para as verdadeiras: 
( )A Geografia Humana do Brasil tem por objetivo analisar as características da população brasileira. 
( ) Os setores da economia são a divisão de atividades econômicas exercidas em um país. 
( ) A construção da identidade brasileira levou séculos para se formar, sendo fruto da miscigenação. 
( ) O território brasileiro é dividido em cinco Regiões (Centro-Oeste, Nordeste, Norte, Sudeste e Sul). 
( ) O território brasileiro é dividido em quatro Regiões (Centro-Oeste, Nordeste, Norte e Sul). 
(   ) Todo país, seja subdesenvolvido ou desenvolvido, não possui uma população economicamente 
ativa. 

https://www.todamateria.com.br/capitalismo/
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02- Os setores da economia são a divisão de atividades econômicas exercidas em um país. Estas 
atividades são classificadas de acordo com as etapas de exploração dos recursos naturais, a 
transformação da matéria-prima ou a prestação de serviços. Sendo assim como são classificadas 
essas etapas? 

03- O Brasil é considerado um dos países de maior diversidade étnica do mundo sua população 
apresenta características, quais são essas características? 

04- O que representa de acordo com o texto apresentado a população economicamente ativa do 
Brasil? 

05- Utilize as palavras corretas para completar as frases: Território, Região, Brasil, Mundo, 
Brasileira, Miscigenação, Economia, Atividade, País. 

A- O ------------------------- brasileiro é dividido em cinco--------------------------. 

B- O ---------------------------- é considerado um dos países de maior diversidade étnica do ----------- 

C- A construção da identidade ---------------- levou séculos para se formar, sendo fruto da --------------- 

D- Os setores da ----------------- são a divisão de ---------econômicas   exercidas em um ------------------ 

 

HISTÓRIA 
 
América pré-colombiana 
 
OBJETIVO: Compreender que no continente americano desenvolveram civilizações extremamente 
complexas dentro de um contexto tecnológico como também em sua organização política e social. 
 
Segundo Cardoso, a vinda dos europeus ao continente americano, no século XV e XVI, foi 
interpretada pelos europeus como a descoberta de novas terras, mas estas terras já eram ocupadas 
por povos indígenas. Conforme Prous, os primeiros povos da América não foram nem os europeus 
nem os índios, e estudos em sítios arqueológicos já encontraram vestígios, como os do povo de 
Lagoa Santa, que datam de, em média, 11.000 anos atrás. Esses vestígios arqueológicos de 
esqueletos encontrados em Lagoa Santa, por exemplo, apresentam características cranianas que se 
aproximam de populações australianas e africanas, tanto atuais como do passado, e não tanto de 
asiáticos atuais. Os conquistadores europeus destruíram monumentos e obras de arte, queimaram 
quase todos os códices (manuscritos pré-colombianos encontrados principalmente no México 
centro-meridional). Segundo Cardoso, a vinda dos europeus a América ocasionou a dizimação dos 
índios através de epidemias repetidas, escravidão e trabalhos forçados, confisco de terras, ruptura 
violenta da organização social, familiar, religiosa, cultural. Isto afeta ao acesso a informação sobre 
as populações pré-colombianas. 
As populações a dominarem demograficamente o território americano, entretanto, antes dos 
europeus, foram os chamados índios, dos quais diversas civilizações se tornaram icônicas, e até 
hoje interessam aos arqueólogos. Uma delas, os Maias, se desenvolveu e teve seu ápice na região 
que hoje é o sul do México, e sua história tem, em média, 3.000 anos. Segundo Santos, Neto e 
Silva, a época Clássica deste povo se deu entre o final do século III e o século IX. Os aspectos 
religiosos da cultura Maia eram fortemente ligados à astronomia, e os estudos astronômicos, por sua 
utilidade, influenciavam várias outras práticas, como, por exemplo, a agricultura. Talvez os Maias 
sejam justamente famosos pelo seu sistema de calendários. Uma das referências mais importantes 
para a compreensão dos estudos arqueológicos em sítios Maias é o Códice Dresden, o qual 
referencia datas de eclipses. Como em muitas culturas, o desenvolvimento da astronomia acontece 
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intimamente ligado ao desenvolvimento da matemática, e os Maias desenvolveram dois sistemas 
numéricos, um usado pela alta classe, composta por religiosos, e outro usado pelas demais 
pessoas. Outro povo a florescer nas américas foi o dos Anasazi, contando com vestígios que datam 
do ano 500, e desenvolvimento arquitetônico que, ao final do ano 1.000 construía casas de pedra 
com significativa complexidade, e possuía rotas comercias e que ligavam o território do atual México 
com territórios norte- americanos como Arizona, Novo México e Utah. Após o colapso da civilização 
Anasazi, diversas outras tribos se originaram desta, como os Zuni, que, em 1680, participaram de 
revoltas contra os espanhóis, e até hoje vivem nas mesmas áreas de seus antepassados. 
Diversas culturas, por todo o território americano, floresceram antes da chegada dos europeus. 
Algumas destas possuíam alta complexidade cultural e social em diversas áreas, como as 
mencionadas acima, e muitas outras. O homem europeu, ao chegar às Américas, não se deparou 
com povos primitivos, mas sim com culturas altamente ricas e desenvolvidas. 

ATIVIDADES 
 
01 – Os Maias foram uma das primeiras grandes civilizações da Mesoamérica e tinha um produto 
que era a base de 
sua força. Qual produto era a base da alimentação do Império Maia? 
A) Feijão 
B) Cacau 

C) Arroz 
D) Milho 

 
02 - Onde se localizava o Antigo Império Asteca? 
A) México 
B) Argentina 

C) Suriname 
D) Peru 

 
03 – Os Astecas construíram sua grande capital em um lago e formaram todo o seu império ao redor 
dela. Qual era 
a capital do Império Asteca? 
A) Tlaxcala 
B) Tenochtitlán 

C) Yucatán 
D) Astlán 

 
04 – Qual a construção deixada pelos Incas que é a mais famosa de todas e considerada patrimônio 
mundial da 
UNESCO? 
 

 
05 – Os Astecas e Incas acabaram sendo derrotados e conquistados por uma grande nação 
europeia da época. 
Qual era essa nação? 
A) Portugal 
B) Inglaterra 

C) França 
D) Espanha 

 
06 - Povos que se organizavam em cidades-estados, criaram sistema próprio de escrita e tinha 
conhecimento sobre 
arquitetura, matemática e astronomia: 
(A) Aruaques. 
(B) Jês. 

(C) Tupis-guaranis. 
(D) Maias. 

 
07 - Estas cidades eram, respectivamente, a capital dos impérios asteca e inca: 
(A) Cuzco e Orobó. 
(B) Tikal e Palenke. 

(C) Tlaxcala e Machu Picchu. 
(D) Tenochitlan e Cuzco. 
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08 - A civilização maia, floresceu na região que hoje 
corresponde ao(s): 
(A) Uruguai, Argentina e sul do Chile. 
(B) Paraguai e Bolívia. 
(C) Brasil e Venezuela. 
(D) Norte de Guatemala, Honduras Britânica e sudeste do 
México. 
 
09 - Qual civilização ocupou o território corresponde ao atual 
México? 
(A) Os Incas 
(B) Os Maias 
(C) Os Astecas 

(D) Os 
Tupis 

 
10 - Qual foi a cidade mais importante da Civilização 
Asteca? 
(A) Texcoco 
(B) Montezuma 

(C) Chinampas 
(D) Tenochtitlán 

 
 
CIÊNCIAS 
 

Nesta coletânea estudaremos sobre a 

Terra, suas camadas e as rochas que a 

compõe. 

A estrutura interna do planeta Terra 

pode ser dividida em três partes: a crosta, o 

manto e o núcleo. 

Você pisa na crosta da Terra, ou seja, 

na parte sólida do planeta, que é formada 

principalmente por rochas e na qual se 

encontram os continentes e oceanos. Em 

relação ao diâmetro total da Terra, a crosta é 

uma camada muito fina. Compare: a distância média entre o centro do planeta e sua superfície (ou 

seja, o raio da Terra) é de 6 371 km; a parte da crosta relativa aos continentes tem entre 20 km e 60 

km de espessura, e a parte sobre a qual estão os oceanos tem entre 5 km e 10 km. 

Embaixo da crosta terrestre está o manto, uma camada que possui partes pastosas e que 

tem cerca de 2 900 km de profundidade. A temperatura do manto aumenta com a profundidade; sua 

parte mais interna deve variar aproximadamente de 1 000 ˚C a 3 000 ˚C.Partes do manto contém um 

material muito quente e pastoso formado por rochas derretidas, o magma. Quando um vulcão entra 

em erupção, o magma e expelido para a superfície da Terra e passa a ser denominado lava. A parte 

superior do manto (mais externa) e mais rígida. Junto com a crosta da Terra, formam a chamada 

litosfera. 

Na parte mais central da Terra, como o caroço de um abacate, encontra-se o núcleo, com 

cerca de 3 400 km de raio e formado principalmente de ferro e níquel. Sua parte interna (o núcleo 

interno) encontra-se no estado solido, e a parte de fora (o núcleo externo) e liquida. 
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Para facilitar os estudos do planeta, a parte mais externa da Terra costuma serdividida em 

camadas ou grandes regiões, também chamadas de esferas ou domínios. 

Acompanhe a descrição de cada uma delas e a figura ao lado: 

• Litosfera: parte sólida mais externa do planeta, com vários quilômetros de profundidade; formada 
pelas rochas e pelo solo. 
• Hidrosfera: conjunto de toda a água existente no planeta (rios, mares, lagos, oceanos, água 
subterrânea, vapor de água e geleiras). 
• Atmosfera: camada de ar que envolve o planeta. 
• Biosfera: conjunto de todas as regiões do planeta em que é possível existir vida. A biosfera, 
portanto, compreende florestas, campos, desertos, oceanos, rios, lagos, etc. 

Aprofundaremos mais sobre a litosfera a camada onde encontram-se as rochas. Também 

chamadas de pedras, as rochas são formados por vários minerais, ou seja, substâncias químicas 

sólidas encontradas na natureza. A ciência para estudar os minerais, observa suas características 

como, cor, brilho, dureza, transparência. Na rocha do granito, por exemplo, encontramos, 

principalmente, três diferentes grãos com cores e brilho diferentes: do mineral mica (grãos mais 

escuros, que por ser isolante de calor e energia muito usado em resistências de eletrodomésticos), o 

do mineral quartzo (grãos mais brancos, muito encontrado na areia e que no qual seu derretimento 

produz o vidro) e o mineral feldspato (grãos mais avermelhados, muito usado nas cerâmicas e 

porcelanas). 

Agora que você já sabe que as rochassão compostas de minerais, chegou a hora de entender 

melhor como elas se formam na natureza. Podemos usar a origem das rochas para classificá-las em 

três grupos: rochas magmáticas, rochas sedimentares e rochas metamórficas. 

As rochas magmáticas, ou ígneas, podem se formar quando a lava esfria e ficasólida, assim 

como podem se originar dentro da crosta, a partir do magma. As rochas magmáticas formam a maior 

parte da crosta terrestre. Exemplos: granito, basalto, pedra- pomes. 

As rochas sedimentares são formadas por grãos de outras rochas que se depositam em 

camadas e se unem. O calcário, o arenito, cascalhos são exemplos de rochas sedimentares. 

As rochas metamórficas se originam de uma transformação de rochas magmáticas ou 

sedimentares. Essa transformação ocorre em decorrência de processos que envolvem variação de 

temperatura e de pressão. Além da temperatura e da pressão, os fluidos – água, gás carbônico, gás 

oxigênio – também exercem um papel importante na formação dasrochas metamórficas, ao facilitar 

as reações e transformações dos minerais. São exemplos de rochas metamórficas: ardósia 

(transformação do barro), mármore (transformação do calcário), gnaisse (transformação do 

granito).Principalmente em rochas sedimentares encontramos fósseis, vestígios de seres vivos que 

não existem mais. Esses são estudados na ciência chamada Paleontologia. O estudo dos fósseis 

permite aos cientistas delimitar alguns períodos geológicos ao longo da história da Terra, 

estabelecendo datas para acontecimentos importantes da evolução da vida no planeta. Para facilitar 

o estudo da evolução da vida, costuma-se dividir a história da Terra em grandes intervalos de tempo, 

que são subdivididos em intervalos menores. São os éons, eras, períodos e épocas. Os 

éonsProterozoico, Arqueano e Hadeano são reunidos na divisão conhecida como Pré-Cambriano. 
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ATIVIDADES 

01- Substitua os nº 1, 2, e 3 da 

figura abaixo pelo tipo de rocha: 

magmática, sedimentar, 

metamórfica, de acordo com a 

ilustração: 

 

 

 

 
 

02- Observe o modelo das camadas da Terra. Indique, a partir deste modelo a camada: crosta, 
manto, núcleo interno, núcleo 
externo: 

 

 

 

 

 

03- 

 

04- Neste capítulo você aprendeu muito sobre três tipos de rocha: magmáticas, sedimentares e 

metamórficas. Agora, no caderno, identifique o tipo de rocha a que se refere cada uma das 

afirmativas abaixo.  

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

pelo vento. .......................... 

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

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

temperatura................................... 

d) A rocha em que há maior possibilidade de encontrar fósseis........................... 
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05- Nesta coletânea, vimos que existiram seres vivos que não existem mais, como os dinossauros.  

a) a) Então, como os cientistas conseguem estudar estes seres? .................................................. 

b) Qual é a importância dos fósseis para os estudos científicos?.................................................            

c) Explique por que a quantidade de fósseis encontrados é muito menor do que a quantidade de 

organismos que os cientistas acreditam ter existido no passado............................. 

INGLÊS 

TEMA:Places 

 

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

 

01- Observe as figuras e escreva os nomes dos lugares em Inglês:                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02-Leia as frases abaixo e marque a opção correta: 

a-You can see lots of animals here: 

(  ) School  (  ) Zoo 

 

b-You can see a doctor here: 

(  ) Hospital (  ) Library 

 

c-You can study here. 

(  ) Bank (  ) School 

 

c-You can buy bread here: 

(  ) Firestation (  ) Bakery 

 

03- Faça uma frase em Inglêspara cada palavra (place) abaixo: 

Supermarket:------------------------------------------------------------------------------------ 

Church:-------------------------------------------------------------------------------------------- 

City Hall:------------------------------------------------------------------------------------------- 

Store:---------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ARTES 

 

 

ARTE GREGA 

O povo grego foi na antiguidade um dos que exibiam manifestações culturais mais livres, rendendo-se pouco 

às ordens de reis e sacerdotes, pois acreditavam que o ser humano era a concepção mais incrível do 

universo. A arte grega passou pelos períodos arcaico, clássico e helenístico, e cada uma dessas fases 

históricas, influenciou a elaboração das obras. 

Características da Arte Grega: 

 Os gregos se destacaram especialmente na pintura, na arquitetura e na escultura. Os temas da arte grega 

antiga compreendiam cenas do cotidiano, assim como, batalhas, aspectos religiosos e mitologia grega. 

As pinturas gregas, normalmente, representam fatos relacionados à mitologia, atletismo ou a vida cotidiana; 

os vasos eram pintados em vermelho e preto. 

Outro grande exemplo da arte grega eram os teatros, em que eram feitas cerimônias de caráter religioso, 

na maioria das vezes, dedicadas ao deus Dionísio, deus do vinho. Quando terminava a época de colheita da 

uva, eram feitas danças, tocadas músicas e apresentações artísticas. 

 

ATIVIDADE 

01- Agora que compreendemos melhor sobre a Arte Grega vamos utilizar nossa criatividade e ornamentar o 

vaso baixo, com as características propostas das pinturas gregas. 

Você pode utilizar papéis picados para formar um mosaico, pode utilizar tinta guache para colorir, lápis de cor 

ou materias diversos que estiver ao seu alcance. Caso você queira, pesquise na internet, alguns estilos e 

características da arte grega, para lhe ajudar com a tarefa. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Campo de Experiência: ARTES  
Desenvolver processos de criação com técnicas de desenhos e pinturas da arte grega, 

com base em tema ou interesse artístico de modo individual, utilizando materiais 
diversos. 

Habilidades: EF69AR06-ES 
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EDUCAÇÃO FÍSICA 

Objeto de conhecimento: Esporte de invasão – handebol. 

 O handebol é um esporte coletivo jogado com as 

mãos, disputado em uma quadra poliesportiva com o 

tamanho oficial de 40 metros de comprimento por 20 

metros de largura. O objetivo é bem simples, em uma 

determinada quantidade de tempo, utilizar passes e 

arremessos para marcar mais gols do que seu adversário, 

ao mesmo tempo em que utiliza estratégias defensivas 

para defender a sua meta. É considerado um dos 

esportes mais praticados no mundo, muito comum nas 

escolas brasileiras por exemplo. 

 ATIVIDADES 

01: Pesquise em livros ou na internet a história de criação desse esporte. 
02: Quanto tempo dura uma partida oficial de handebol? 
03: Cite duas regras básicas para se jogar o handebol. 
04: Analise as imagens a seguir para tentar descobrir quais fundamentos estão sendo executados. 

 

05: Explique com suas palavras o que 

representa o tiro de 7 metros no 

handebol. 

 

 

 

06: Abaixo temos o desenho de uma quadra oficial de handebol, com isso, responda o que se pede 

a)Quantos jogadores são necessários 

para se jogar uma partida de 

handebol? Posicione-os na quadra de 

jogo. 

b)Qual a localização ideal para o 

goleiro? Marque um X. 

c)Qual o tamanho oficial de uma 

quadra de handebol? Demarque por 

fora do desenho da quadra. 

d)O que representa o traço 

posicionado entre a linha da área do 

goleiro e a linha pontilhada? 


