
 

EMEF JOSÉ DE VARGAS SCHERRER 

7º  ANO -  8º Coletânea de Atividades Pedagógicas – CAPs 

Aluno(a): __________________________________________Turma: _____________  

PORTUGUÊS 
                                                       Atividade sobre anúncio publicitário "Doe um brinquedo" 

                                                 

 

01) Qual o objetivo da campanha ao lado?  
 
02) O texto não verbal foi bem empregado? Ela chama a 
atenção do  
 
03) Ao criar a imagem do brinquedo, os criadores do 
anúncio fazem uso da intertextualidade, misturando as 
palavras ou expressões ligadas a diferentes super-
heróis. Identifique a que cada super-herói cada uma 
delas se refere: 
a) Spider:  
b) Ranger: 
c) Capa supersônica:  
d) Lança-teias:  
e) Cinto utilitário: 
 
05) Qual é o slogan utilizado no anúncio em questão? 
06) A palavra TUDO se refere a que no contexto  
analisado? 
 
07) O que significa a expressão "faz sentido", 
considerando o anúncio como um todo? E isso é mais 
fácil de ser entendido por uma criança ou por um adulto? Por quê?  
 
08) Transcreva do anúncio os verbos no modo imperativo, dizendo a importância dos 
mesmos para o contexto. 
 
09) Qualquer brinquedo poderá ser doado para essa campanha? Justifique sua resposta. 
 
10) Que empresas são responsáveis pela promoção desta campanha? 

 

 7ª Coletânea de 2021 / Língua Portuguesa 

*Objeto do conhecimento: Texto Anúncio Publicitário e interpretação.  

* Habilidades: Analisar textos variados (cartazes, folhetos, outdoor, anúncios, fábulas propagandas em diferentes mídias, sposts, jingle, vídeos 

etc.) reconhecendo o usos das classes de palavras. 

 

https://arteemanhasdalingua.blogspot.com/2019/12/atividade-sobre-anuncio-publicitario_13.html


Matemática 

Campo Temático: Números.       
Objetos do conhecimento: Números inteiros: usos, história, ordenação, associação com pontos da 
reta numérica e operações. 
Habilidades: f07ma03: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. 
Ef07ma04:Resolver e elaborar problemas que envolvam operações com números inteiros. 
 
ADIÇÃO E SUBTRAÇÃO COM NÚMEROS INTEIROS 

1. Adição de números positivos: a soma de dois números positivos é um número positivo. 
Exemplos.:  
a) (+ 2) + (+ 5) = + 2 + 5 = 7             b) (+ 1) + (+ 4) = + 1 + 4 = 5               c) (+ 6) + (+ 3) = + 6 + 3 = 9 
 
2. Adição de números negativos: a soma de dois números negativos é um número negativo. 
Exemplos.: 
a) (– 2) + (– 3) = – 2 – 3 = – 5          b) (– 1) + (– 1) = – 1 – 1 = – 2           c) (– 7) + (– 2) = – 7 – 2 = – 9 
 
3. Adição de números com sinais diferentes: a soma de dois números inteiros de sinais 
diferentes é obtida subtraindo-se os valores absolutos, dando-se o sinal do número que tiver 
maior valor absoluto. 
Exemplos: 
a) (+ 6) + (– 1) = + 6 – 1 = 5         b) (+ 2) + (– 5) = + 2 – 5 = – 3          c) (– 10) + ( + 3) = – 10 + 3 = – 7 
 
4. Um dos números é zero: quando um dos números é zero, a soma é igual ao outro número.   
Exemplos:  
a) (+ 5) + 0 = + 5 + 0 = 5                    b) 0 + (– 3) = 0 – 3 = – 3                      c) (– 7) + 0 = – 7 + 0 = – 7 
 
5. Subtração de dois números inteiros: para subtrairmos dois números inteiros, basta que 
adicionemos ao primeiro o oposto do segundo. 
Exemplos: 
a) (+ 8) – (+ 4) = + 8 – 4 = 4           b) (– 6) – (+ 9) = – 6 – 9 = – 15            c) (+ 5) – (– 2) = + 5 + 2 = 7 

 

ATIVIDADES 

01. Represente as seguintes situações com números positivos ou negativos. 
a) Em Moscou, os termômetros marcaram cinco graus abaixo de zero nesta manhã. 
 
b) No Rio de Janeiro hoje, os banhistas aproveitaram a praia sob uma temperatura de quarenta graus 
Celsius. 
 
c) Marcos consultou seu saldo bancário e estava indicando dever R$150,00. 
 
02. Indique o antecessor e o sucessor dos seguintes números: 
a) – 34                              b) – 8                              c) 0                             d) 6                              e) – 1  
 
03. Determine o oposto (ou simétrico) dos seguintes números: 
a) 9                              b) – 3                              c) – 145                              d) 98                              e) 0 
 
 
 
04. Construa uma reta numérica e destaque os números: 2, -3, -1, 4, -4. 
 
 
 



 
 
05. Faetec – RJ/2015 - Observe o segmento de reta abaixo, dividido em 5 segmentos congruentes: 

 
  
Nele estão representados seis números reais. A quantidade de elementos do conjunto {A,B,C,D} que 
representa número inteiro é: 
 
06. Um comerciante teve um prejuízo de R$2.400,00 na venda de xícaras e um prejuízo de R$3.700,00 
na venda de copos. Pergunta-se: 
 
a) Qual foi o prejuízo total do comerciante? 
 
b) Como pode ser representada sua situação com apenas um número inteiro? 
 
07. Responda cada situação, utilizando números inteiros: 
 
a) Eu tenho R$1.000,00 em um banco e retiro R$800,00. Meu saldo fica positivo ou negativo? Em 
quanto? 
 
b) Eu tenho R$600,00 em um banco e retiro R$900,00. Meu saldo fica positivo ou negativo? Em 
quanto? 
 
08. Uma pessoa tem R$500,00 e deve R$800,00. Como pode ser representada sua situação com 
somente um número inteiro? 
 
09. Qual o número total de cada jogador, após as duas partidas? 
  

Carlos Sílvio Lúcio Arí Marcos Márcio  

1ª Partida + 2 – 8 – 2 + 5 + 10 + 3 

2ª Partida – 9 + 10 – 8 – 5 – 7 + 1 

 
10. Um reservatório contém 400 litros de água e efetuamos, sucessivamente, as seguintes operações: 
• Retiramos 70 litros 
• Colocamos 38 litros 
• Retiramos 193 litros 
• Colocamos 101 litros 
• Colocamos 18 litros 
Qual a quantidade de água que ficou no reservatório? 
 
 
11. Você tinha R$72,00. Ganhou mais R$18,00, perdeu R$12,00 e depois perdeu mais R$8,00, 
ganhou R$15,00 e perdeu R$40,00. Com quantos reais você ficou? 
 
 
12. Observe o extrato da conta de um cliente no Banco Moderno, que trabalha com cartão de crédito. 

Datas Depósitos Retiradas 

09/06 R$120,00  

15/06  R$8,00 

22/06  R$96,00 

24/06  R$72,00 

30/06 R$35,00  

Em junho o saldo foi positivo ou negativo? Em quanto? 
 

 



 
13. Calcule: 
a) + 5 + 3                         e) + 6 + 9                         i) – 10 – 15                         m) – 31 – 18                                                             
b) + 1 + 4                         f) + 10 + 7                       j) + 5 + 18                             n) + 75 + 15                                                                                                                                                                
c) – 4 – 2                         g) – 8 – 12                      k) + 20 + 40                          o) – 50 – 50                                                                            
d) – 3 – 1                        h) – 4 – 15                       l) – 60 – 30      
                                                                                                                                                                                                      
 
 
14. Calcule: 
 
a) (+ 3) + (+ 2)                    d) (+ 2) + (+ 8)                    g) (– 3) + (– 2)                    j) (– 4) + (– 7)                                                                     
b) (+ 5) + (+ 1)                    e) (+ 9) + (+ 4)                    h) (– 5) + (– 1)                   k) (– 8) + (– 6)                                                                     
c) (+ 7) + ( + 5)                    f) (+ 6) + (+ 5)                    i) (– 7) + (– 5)                     l) (– 5) + (– 6)                                                                                                                                                             
 
 
15. Calcule: 
 
a) (– 22) + (– 19)               c) (– 25) + (– 25)               e) (+ 105) + (+ 105)               g) (– 321) + (– 30)                                                                  
b) (+ 32) + (+ 14)              d) (– 94) + (– 18)                f) (– 280) + (– 509)               h) (+ 200) + (+ 137)                                                                                         
 
 
16. Calcule: 
 
a) + 1 – 6                           d) – 8 + 3                         g) – 2 + 14                         j) – 14 + 21                                              
b) – 9 + 4                          e) – 9 + 11                       h) + 13 – 1                        k) + 28 – 11 
c) – 3 + 6                           f) + 15 – 6                        i) + 23 – 17                       l) – 31 + 30 
 
 
17. Calcule: 
 
a) (+ 9) + (– 5)                    f) (+ 2) + (– 2)                    k) (– 18) + (+ 8)                    p) (+ 2) + (– 2)                            
b) (+ 3) + (– 4)                   g) (+ 9) + (– 1)                     l) – 7 + (+ 9)                         q) (– 4) + 10                                   
c) (– 8) + (+ 6)                   h) (+ 8) + (– 3)                   m) (+ 7) + (– 7)                       r) + 4 + (– 12)                                         
d) (+ 5) + (– 9)                   i) (+ 12) + (– 3)                  n) (– 6) + 0                                               
e) (– 6) + (+ 2)                   j) (– 7) + (+ 15)                  o) + 3 + (– 5)                                   
                                                                                            
 
18. Calcule: 
 
a) (+ 7) - (+ 3)                    g) (– 8) - (+ 5)                    m) – 8 – 7                    s) – 15 – 7                     
b) (+ 5) - (– 2)                    h) (+ 5) - (– 6)                     n) 10 – 2                      t) – 8 + 12                 
c) (– 3) - (+ 8)                     I) (– 7) - (– 8)                     o) 7 – 13                     u) – 32 – 18                
d) (– 1) - (– 4)                    J) (+ 4) - (+ 4)                    p) – 1 – 0                     v) (– 2) - (– 4)                 
e) (+ 3) - (+ 8)                    k) (– 3) - (+ 2)                     q) – 18 – 9                  w) 16 – 20 
f) (+ 9) - (+ 9)                      l) – 7 + 6                            r) 5 – 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 
 
19. Calcule: 
 
a) 7 - (– 2)                    d) – 5 - (– 1)                    g) 8 - (– 5)                    j) – 72 – 72                                                                                             
b) 7 - (+ 2)                    e) – 5 - (+ 1)                    h) 7 - (+ 4)                   k) – 84 + 84                                                           
c) 2 - (– 9)                     f) – 4 - (+ 3)                    i) 26 – 45                      l) – 10 – 100         
 
 
 
 



GEOGRAFIA 
Objeto do conhecimento: Região Norte 
Habilidades a serem alcançadas: Conhecer os aspectos físicos da região norte e relacioná-los com 
as atividades econômicas praticadas nessa região. 
 
Região Norte, aspectos naturais 
A Região Norte é uma das cinco regiões do Brasil definidas pelo IBGE em 1969. Com uma área de 3 
853 676,948 km² — a maior entre as cinco regiões — cobre 45,25% do território nacional. Sua 
população, também de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), era de 18,6 
milhões de habitantes, É formada por sete estados, sendo estes: Acre, Amapá, Amazonas, Pará, 
Rondônia, Roraima e Tocantins. Suas maiores e principais cidades são Manaus e Belém, as únicas na 
macrorregião que possuem população superior a um milhão de habitantes.  Macapá, Palmas, Rio 
Branco e Boa Vista são outros importantes centros regionais. Está localizada na região geoeconômica 
da Amazônia, entre o Maciço das Guianas (ao norte), o planalto Central (ao sul), a Cordilheira dos 
Andes (a oeste) e o oceano Atlântico (a nordeste) 
A região abriga os dois maiores estados em território no país, Amazonas e Pará, onde estão 
localizados os dez maiores municípios do Brasil em área territorial (quatro no estado do Pará e seis no 
estado do Amazonas). Na região se situam ainda a maior capital estadual brasileira em área, Porto 
Velho, capital de Rondônia; o Rio Amazonas, o segundo mais extenso do mundo e os dois pontos 
culminantes do Brasil, o Pico da Neblina e o Pico 31 de Março, ambos no Amazonas. 
O relevo do Norte constitui-se de três grandes unidades geomorfológicas: 
• Planícies e Terras Baixas Amazônicas; 
• Planalto das Guianas; 
• Planalto Central. 
Planícies e Terras Baixas Amazônicas 
São, de modo geral, objetos de conhecimento dos especialistas em geografia do Brasil como Planície 
Amazônica, embora a planície de verdade começa a ser visto apenas nas margens do rio Amazonas 
ou em trechos de menor porte, em meio a áreas de maior altitude. Esse compartimento geomorfológico 
poder ser divididos em três: igapós, tesos ou terraços fluviais e terra firme. 
• Igapós: Correspondem às áreas mais baixas, constantemente inundadas pelas cheias do rio 
Amazonas. 
• Tesos ou terraços fluviais (Várzeas): Suas altitudes são sempre inferiores a 30 metros, sendo 
inundados pelas cheias mais fortes. 
• Terra firme: Atinge altitudes de até 350 metros, estando livre das inundações. Ao contrário das 
várzeas e dos terraços fluviais, formados predominantemente pelos sedimentos que os rios depositam, 
a terra firme é constituída basicamente por arenitos. 
O planalto das Guianas localiza-se ao norte da Planície Amazônica, sendo constituído por terrenos 
cristalinos. Prolonga-se até a Venezuela e as Guianas, e na área de fronteira entre esses países e o 
Brasil aparece a região serrana, constituída — de oeste para leste — pelas serras do Imeri ou 
Tapirapecó, Parima, Pacaraíma, Acaraí e Tumucumaque. É na região serrana que se encontram os 
pontos mais altos do país, como o pico da Neblina e o pico 31 de Março, na serra do Imeri, estado do 
Amazonas, inicialmente aferidos com instrumentos rudimentares de medição em 3 014 e 2 992 metros 
de altitude, respectivamente. Porém após o advento de instrumentos mais precisos para tal medição, 
como o GPS geodésico, esses valores foram corrigidos para 2 993 m (Pico da Neblina) e 2 972 m (Pico 
31 de Março).[17] As medidas oficiais foram obtidas pelo Projeto Pontos Culminantes do Brasil. 
Planalto Central 
O planalto Central localiza-se ao sul da região abrangendo o sul do Amazonas e do Pará e a maior 
parte dos estados de Rondônia e do Tocantins. É constituído por terrenos cristalinos e sedimentares 
antigos, sendo mais elevado ao sul e no Tocantins. 
Clima 
Algumas latitudes podem criar uma região com climas quentes e úmidos. A existência de calor e da 
enorme massa líquida favorecem a evaporação e fazem da Região Norte uma área bastante úmida. 
Dominada assim por um clima do tipo equatorial, a região apresenta temperaturas elevadas o ano todo 
(médias de 24 °C a 26 °C), uma baixa amplitude térmica, com exceção de algumas áreas do 
Amazonas, Rondônia e do Acre, onde ocorre o fenômeno da friagem, em virtude da atuação do La 
Niña, permitindo que massas de ar frio vindas do oceano Atlântico sul penetrem nos estados da região 
Sul, entrem por Mato Grosso e atinjam os estados amazônicos, diminuindo a temperatura. Isto ocorre 



porque o calor da Amazônia propicia uma área de baixa latitude que atrai massas de ar polar. 
Ocorrendo no inverno, o efeito da friagem dura uma semana ou pouco mais, quando a temperatura 
chega a descer a 6 °C em Vilhena (RO), 10 °C em Lábrea (AM), 12 °O regime de chuvas na região é 
bem marcado, havendo um período seco, de junho a novembro, e outro com grande volume de 
precipitação, Dezembro a Maio. As chuvas provocam mais de 2 000 mm de precipitação anuais, 
havendo trechos com mais de 3 000 mm, como o litoral do Amapá, a foz do rio Amazonas e porções da 
Amazônia Ocidental. A Região Norte apresenta o clima mais úmido do Brasil, sendo comum a 
ocorrência de fortes chuvas. São características da região. As chuvas de convecção ou de "hora certa", 
que em geral ocorrem no final da tarde e se formam da seguinte maneira: com o nascer do Sol, a 
temperatura começa a subir, ou seja, aumentar em toda a região, aquecimento que provoca a 
evaporação; o vapor de água no ar se eleva, formando grandes nuvens; com a diminuição da 
temperatura, causada pelo passar das horas do dia, esse vapor de água se precipita, caracterizando as 
chuvas de "hora certa". 
Vegetação 
Na Região Norte está localizado um importante ecossistema para o planeta: a Amazônia. Além da 
Amazônia, a região apresenta uma pequena faixa de mangue (no litoral) e alguns pontos de cerrado, e 
também alguns pontos de matas galerias. Aprender as características físicas de uma região depende, 
em grande parte, da capacidade de dedução e observação: na Região Norte, a latitude e o relevo 
explicam a temperatura; a temperatura e os ventos explicam a umidade e o volume dos rios; e o clima 
e a umidade, somados, são responsáveis pela existência da mais extensa, variada e densa floresta do 
planeta, ou seja, a Floresta Amazônica ou Hileia. A Ilha de Marajó, no estado do Pará, apresenta 
formações rasteiras de Campos da Hileia que, por sua vez, ficam inundadas nos períodos de cheias 
dos rios. É a maior ilha de água fluviomarinha do mundo. Grandes extensões de cerrado podem ser 
encontradas nos estados de Rondônia, Tocantins e Roraima. Equivalendo a mais de um terço das 
reservas florestais do mundo, é uma formação tipicamente higrofila, com o predomínio de árvores 
grandes e largas (espécies latifoliadas), muito próximas umas das outras e entrelaçadas por grande 
variedade de lianas (cipós lenhosos) e epífitas (vegetais que se apoiam em outros). O clima da região, 
quente e chuvoso, permite o crescimento das espécies vegetais e a reprodução das espécies animais 
durante o ano todo. Isso faz com que a Amazônia tenha a flora mais variada do planeta, além de uma 
fauna muito rica em pássaros, peixes e insetos. A Floresta Amazônica apresenta algumas variações de 
aspecto, conforme o local, junto aos rios, nas áreas permanentemente alagadas, surge a mata de 
igapó, com árvores mais baixas. Mais para o interior surgem associações de árvores mais altas, 
conhecidas como mata de várzea, inundadas apenas durante as cheias. As áreas mais distantes do 
leito dos rios, inundadas somente por ocasião das grandes enchentes, são chamadas de mata de terra 
firme ou caaetê, que significa mata (caa) de proporções grandiosas. Se não considerarmos a 
devastação, mais de 90% da área da Região Norte é ocupada pela Floresta Amazônica ou equatorial, 
embora ela não seja a única formação vegetal da Amazônia. Surgem ainda: Campos da Hileia, em 
manchas esparsas pela região, como na ilha de Marajó e no vale do rio Amazonas; o cerrado, que 
ocupa grande extensão do estado do Tocantins e vastos trechos de Rondônia e Roraima, além da 
vegetação litorânea. 
Hidrografia 
A região apresenta a maior bacia hidrográfica do mundo, a bacia amazônica, formada pelo rio 
Amazonas e seus milhares de afluentes (alguns inclusive não catalogados). Em um de seus afluentes 
(rio Uamutã) está instalada a Usina Hidrelétrica de Balbina e em outro de seu afluente (rio Jamari) está 
localizada a usina Hidrelétrica de Samuel, construída na cachoeira de Samuel. Devido ao tamanho do 
rio Amazonas, foram construídos muitos portos durante o curso do rio, destacando-se entre eles pelo 
volume de cargas transportadas os portos de Manaus no estado do Amazonas, de Santarém no Pará, 
e de Santana no Amapá. A foz do rio Amazonas apresenta um dos fenômenos naturais mais 
impressionantes que existe, a pororoca, uma perigosa onda contínua com até 5 m de altura, formada 
na subida da maré e que costumeiramente é explorada por surfistas.Na foz do rio Amazonas encontra-
se a ilha de Marajó, a maior ilha de água fluviomarinha do mundo, com aproximadamente 50 000 km², 
que também abriga o maior rebanho de búfalos do país. Está no guiness book/2005.A segunda maior 
bacia hidrográfica da região (e a maior inteiramente brasileira) é a Araguaia-Tocantins.Num de seus 
rios integrantes (rio Tocantins), está instalada a UHE Tucuruí, uma das maiores usinas hidroelétricas 
do mundo. Um fato interessante a respeito dessa bacia é a presença da ilha do Bananal, a maior ilha 
fluvial do mundo, localizada no estado do Tocantins. A ilha é formada pelo rio Araguaia e por um de 
seus afluentes, o rio Javaés. 



Atividades: 
1) O Norte do Brasil é a maior divisão regional do país, sendo composta por sete unidades 
federativas que possuem características físicas e humanas em comum. Em relação  à 
vegetação, a maior parte da região Norte é coberta por qual tipo de  floresta? 
A) Mata Atlântica 
B) Mata de Araucárias 
C) Mata de Cocais 

D) Floresta Amazônica 
E) Floresta de Coníferas 

 
2)A maior parte da região Norte do Brasil possui um clima Tropical Equatorial, marcado pelas 
altas temperaturas e pelo grande volume de chuvas. Contudo, nos meses de inverno, a massa 
de ar Polar Atlântica (mPa) atua na região. A atuação dessa massa gera o fenômeno da 
A) geada. 
B) friagem. 
C) ilha de calor. 

D) amplitude térmica. 
E) inversão térmica 

 
3)A vegetação da Floresta Amazônica sofre muitas influências do relevo, do solo e da 
hidrografia da região. Sendo assim, ela pode ser dividida em três tipos distintos, conforme as 
suas características físicas. Qual alternativa indica corretamente os três tipos de matas 
presentes na vegetação amazônica? 
A) Matas de igapó, várzea e terra firme. 
B) Matas de galeria, ciliar e submersa. 
C) Matas de altitude, de planalto e de planície. 

D) Campos altos, campos de altitude e cerradão. 
E) Campos rupestres, campos baixos e vales. 

 
4) Associe os tipos de matas da Floresta Amazônica às suas características. 
 
A - Matas de várzea 
B - Matas de igapó 
C - Matas de terra firme 

 

(___) Compõem a maior parte da Floresta Amazônica e estão localizadas em áreas livres de inundações 
dos rios. As árvores são bastante altas, e a junção de suas copas dificulta a entrada da luz do sol, 
tornando o ambiente escuro e úmido. 
(___) Situam-se junto aos rios, em áreas constantemente alagadas. 
(___) Ficam sobre solos alagados apenas em períodos de cheias dos rios. 
 
5) Responda as perguntas abaixo: 
a) Quais são os estados que compõem a região norte e as suas capitais? 
b)Caracterize o relevo da região Norte. 
c) Na foz do rio Amazonas acontece a pororoca. Explique esse fenômeno.  
 
 
HISTÓRIA 
Objetos de conhecimento: Conhecer a estrutura política e econômica relacionada a colonização do Brasil. 
Habilidades: ( EF07HI02/ES) 

 A expedição chegou ao Brasil no dia 22 de abril de 1500 e foi consequência das grandes navegações, as 
explorações oceânicas realizadas por Portugal ao longo do século XV. 
A expedição de Cabral tinha dupla missão quando partiu de Lisboa em março: verificar as possibilidades 
portuguesas na América e comercializar nas Índias. Nas terras brasileiras, os portugueses permaneceram 
até o dia 2 de maio, quando partiram na direção das Índias. Os maiores detalhes desse acontecimento 
foram relatados pelo escrivão da expedição, Pero Vaz de Caminha.   
Período Pré-Colonial 
De 1500 até por volta de 1535, o Brasil ocupou uma posição secundária para a Coroa portuguesa porque, 
nesse momento, a prioridade de Portugal era manter o comércio de especiarias. Esse momento é 
conhecido como Período Pré-Colonial, uma vez que os portugueses não tinham estabelecido ações de 
colonização consistentes no Brasil. 

https://escolakids.uol.com.br/historia/grandes-navegacoes.htm
https://www.google.com/url?client=internal-element-cse&cx=010178560479257371445:ypyfp8mkmny&q=https://escolakids.uol.com.br/portugues/carta-de-pero-vaz-de-caminha.htm&sa=U&ved=2ahUKEwjPmrXv0KLtAhXNIbkGHSRdDAwQFjAAegQIARAB&usg=AOvVaw3Nn2zjTeV3mg6DUEgfAdY2


 

A presença portuguesa nesse período consistia em explorar o pau-brasil, árvore nativa que tinha valor 
para os portugueses por causa de um corante extraído de sua 
madeira. A principal mão de obra nesse tipo de exploração 
foram os índios, sobretudo quando a árvore começou a ficar 
escassa no litoral. 
Para explorar o pau-brasil, os portugueses mobilizavam os 
índios por meio do escambo, isto é, pela troca. Os índios 
localizavam, extraíam e carregavam as toras até as feitorias 
construídas pelos portugueses no litoral brasileiro, e, em 
troca, recebiam objetos variados, como machados. A partir da 
década de 1530, essa atividade perdeu fôlego, assim como o 
comércio de especiarias, e os portugueses decidiram 
estabelecer medidas mais efetivas de colonização. 
Capitanias hereditárias 
Mapa das capitanias hereditárias segundo novo estudo 
conduzido por Jorge Pimentel Cintra.[2] 
As capitanias hereditárias foram a primeira grande medida 
tomada pelos portugueses para sistematizar a colonização da 
América Portuguesa. Entretanto, essa medida funcionava 
basicamente como uma “terceirização” das obrigações, em 
que terceiros investiam com seus próprios fundos no 
desenvolvimento da capitania. 
As capitanias foram criadas, em 1534, por ordem do rei d. 
João III. Os portugueses decidiram dividir o território brasileiro 
em 15 faixas de terra, sendo cada uma responsabilidade 
do capitão-donatário, a autoridade máxima dessas capitanias. Os direitos e deveres dos donatários 
constavam em documentos chamados Carta de Doação e Carta Foral. 
Os donatários tinham a obrigação de garantir o desenvolvimento de suas capitanias, além de defendê-las 
de indígenas e de estrangeiros. Os franceses eram a grande ameaça para os portugueses porque era 
comum que suas terras fossem invadidas por eles no século XVI. Os franceses inclusive tinham boas 
relações com indígenas que eram inimigos dos portugueses. 
Aqui no Brasil, os donatários recebiam uma sesmaria, um lote de terra para instalar-se. Após mais de uma 
década desse sistema, os portugueses identificaram que ele não tinha prosperado como se esperava, e 
só duas capitanias tiveram resultados significativos: São Vicente e Pernambuco. Falta de recursos e 
inexperiência administrativa foram dois fatores que contribuíram para o fracasso delas. Caso queira 
aprofundar-se no primeiro sistema administrativo no Brasil colonial, leia: Capitanias hereditárias. 
Governo-geral 
A partir de 1548, Portugal decidiu centralizar a administração da colônia, e para isso foi criado, por d. João 
III, o governo-geral. Continuaram existindo algumas capitanias no Brasil, mas outras foram retomadas 
pela Coroa (como a capitania de Baía de Todos os Santos). Ainda assim, os donatários agora deveriam 
responder a uma autoridade central, nomeada por Portugal. 
Essa nova autoridade ficou conhecida como governador-geral, e o primeiro governador-geral do Brasil 
foi Tomé de Sousa. O governador-geral contava também com um grupo de burocratas que o auxiliava na 
administração da colônia. Os primeiros cargos criados foram o de ouvidor-mor (justiça), provedor-
mor (finanças) e capitão-mor (segurança). 
Tomé de Sousa chegou ao Brasil em 1549, e, durante sua gestão, foi iniciada a construção da primeira 
capital do Brasil: Salvador. Com Tomé de Sousa vieram os primeiros jesuítas para o Brasil, e sua missão 
era pacificar e catequizar as populações indígenas. Os jesuítas permaneceram no Brasil durante mais de 
dois séculos, sendo expulsos daqui em 1759, pelo marquês de Pombal. Se quiser saber mais sobre o 
tema deste tópico, leia: Governo-geral. 
Economia colonial 
Ouro Preto, uma das cidades que prosperou com a descoberta de ouro no Brasil.[3] 
Tradicionalmente, os historiadores esquematizaram a economia colonial em três grandes ciclos, que 
foram: ciclo do pau-brasil, ciclo do açúcar e ciclo do ouro. Uma importante observação é que dizer que a 
colonização ficou marcada por esses três grandes ciclos não significa que não houve nenhuma outra 
atividade econômica no Brasil. 
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Esses três ciclos corresponderam às principais atividades econômicas da colonização, no entanto, a 
América Portuguesa tinha uma grande variedade de atividades econômicas. Era praticada a pecuária, a 
agricultura, sobretudo voltada para a subsistência, e havia também outros itens produzidos para 
exportação, como o fumo. 
Havia também um pequeno comércio, exceção feita para o comércio de escravizados, consideravelmente 
próspero. Apesar dessa diversificação, não havia nenhuma espécie de manufatura no Brasil, uma vez que 
não era permitido por Portugal. 
Vejamos algumas observações a respeito desses três grandes ciclos: 
Pau-brasil: como vimos, sua exploração visava ao corante extraído da madeira. Sua extração era 
realizada pelos índios, e o pagamento dava-se pelo escambo, ou seja, pela troca: o trabalho indígena era 
pago pelos portugueses com objetos e ferramentas. 
Açúcar: o açúcar foi o produto mais importante produzido no Brasil durante parte do século XVI e durante 
todo o XVII. Até onde se sabe, a intenção dos portugueses de instalar engenhos no Brasil para produzir 
açúcar remonta ao ano de 1516, mas só em 1535 foram instalados os primeiros engenhos no Brasil (na 
capitania de Pernambuco). 
Ouro: terceiro grande ciclo econômico durante a colonização. Quantidades expressivas de ouro foram 
encontradas em Minas Gerais, em 1695, e as primeiras pedras de diamante foram encontradas em 1730. 
O ouro atraiu milhares de pessoas ao Brasil e transformou Minas Gerais no grande centro da América 
Portuguesa. Houve também quantias expressivas de ouro em Goiás e no Mato Grosso. Os portugueses 

regulavam a extração do ouro por meio de impostos, como o 
quinto. 
Escravidão 
O ciclo do açúcar desenvolveu-se por meio da mão de obra 
escravizada, tanto de africanos quanto de indígenas. 
A colonização do Brasil foi um empreendimento em que Portugal 
explorou os recursos existentes no território brasileiro, além de 
vidas humanas. A principal mão de obra utilizada pelos 
portugueses durante a colonização foi a dos escravizados 
indígenas e africanos. Estima-se que a escravidão tenha 
sido implantada no Brasil na década de 1530. 
Isso aconteceu, portanto, quando os portugueses decidiram pela 

ocupação e exploração mais sistemática da América Portuguesa. O primeiro grupo escravizado no Brasil 
foram os indígenas, principalmente porque estavam disponíveis em grande quantidade para que os 
portugueses pudessem escravizá-los. 
A escravidão foi uma instituição violenta que colocava seres humanos em condições cruéis. Milhões de 
indígenas e africanos morreram por toda a violência que sofreram dos portugueses durante os três 
séculos de colonização. A escravização dos indígenas foi proibida pelo marquês de Pombal, em 1757, e 
a escravização de africanos e seus descendentes só acabou em 1888, mais de 66 anos depois de 
conquistada nossa independência. 
Os índios foram a principal mão de obra escrava até meados do século XVII, quando então começaram a 
ser superados em número pelos escravizados africanos. Uma série de questões contribuíram para a 
substituição da mão de obra indígena pela africana. Os historiadores argumentam que a redução da 
população indígena e questões biológicas contribuíram para que os africanos se tornassem mais 
importantes. 
Assim, a alta procura por escravizados, a redução da população indígena e a lucratividade do tráfico 
negreiro contribuíram para que os africanos se tornassem o principal grupo escravizado no Brasil. A 
escravização de africanos feita pelos portugueses não foi iniciada no Brasil, pois, no século XV, os 
portugueses já compravam africanos para ser escravizados em Lisboa. 
O tráfico negreiro foi uma das atividades mais lucrativas (e cruéis) da colonização e foi responsável pela 
chegada de quase cinco milhões de africanos ao Brasil. O tráfico negreiro trouxe africanos escravizados 
para o Brasil por três séculos, sendo proibido somente em 1850. Já no caso indígena, os maiores 
responsáveis por capturá-los para revendê-los como escravos foram os bandeirantes. 
Os bandeirantes eram sertanistas que penetraram no interior da América Portuguesa, explorando as 
terras, principalmente à procura de riquezas e de indígenas. Os indígenas eram violentamente capturados 
e revendidos, sobretudo em São Paulo, por sua grande demanda.Os bandeirantes também eram 
contratados para capturar escravizados africanos que fugiam, eles organizavam expedições que 
atacavam quilombos, assentamentos formados por escravos fugidos. O caso mais conhecido de nossa 
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história foi o Quilombo dos Palmares. Por fim, os bandeirantes também foram responsáveis por localizar 
ouro em diversas partes do Brasil.   
ATIVIDADES: 

Questão 1 
Em 1500, os portugueses chegaram nas terras que hoje correspondem ao Brasil. Sobre esse período, 
coloque verdadeiro (V) ou falso (F) nas afirmações abaixo: 
I. Os portugueses chegaram no Brasil em 18 de abril de 1500. (    ) 
II. Os portugueses vieram ao Brasil junto aos espanhóis para conquistar as terras.(    ) 
III. Os principais grupos étnicos no Brasil colônia eram: brancos, negros e índios.(    ) 
 
Questão 2 
O período colonial no Brasil teve início em: 
a) 1530 
b) 1500 
c) 1600 

d) 1589 
e) 1630 

 
Questão 3 
No período pré-colonial a atividade econômica que teve maior destaque foi: 
a)Pau brasil 
b) mineração 

c) cana-de-açúcar 
d) café 

Questão 4 
A primeira capital do Brasil foi: 
a) São Paulo 
b) Rio de Janeiro 
c) Salvador 

d) São Luís 
e) Brasília 

 
Questão 5 
O Tratado de Tordesilhas foi um acordo entre: 
a) Brasil e Portugal 
b) França e Portugal 
c) Portugal e Inglaterra 

d) Inglaterra e França 
e) Portugal e Espanha 

 
Questão 6 
Oficialmente, a abolição da escravidão no Brasil ocorre através da: 
a) Lei do Ventre Livre 
b) Lei Eusébio de Queirós 
c) Lei Áurea 

d) Lei dos Sexagenários 
e) Lei Bill Aberdeen 

 
Questão 7 
Em 1534, a Coroa portuguesa dividiu o território em 15 partes que ficaram conhecidos como: 
a) governos gerais 
b) Tratado de Tordesilhas 
c) capitanias hereditárias 

d) Tratado de donatários 
e) Sesmarias 

Questão 8 
O período chamado de Brasil colônia terminou com o: 
a) Tratado de Madrid 
b) Elevação do Brasil a Reino Unido 
c) Fim do tráfico negreiro 

d) Leis abolicionistas 
e) Ciclo do ouro 

 
Questão 9 
No período do Brasil colonial, outros países que invadiram as terras foram: 
a) Espanha e Inglaterra 
b) Holanda e Espanha 
c) França e Espanha 

d) França e Holanda 
e) Inglaterra e França 
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Questão 10 
No Brasil colônia, a pecuária teve um papel decisivo na: 
a) ocupação das áreas litorâneas 
b) expulsão do assalariado do campo 
c) formação e exploração dos minifúndios 

d) fixação do escravo na agricultura 
e) expansão para o interior 
 
 

CIÊNCIAS 
Nesta coletânea vamos estudar sobre as MÁQUINAS, principalmente as máquinas simples, que 
são ferramentas que realizam alguma tarefa de forma mais fácil, gastando menos força e 
energia. Sobre força temos: 

 
As máquinas simples podem ser classificadas como: Roda e eixo, Alavanca, Plano inclinado, 
Polia. 
 
RODA ,EIXO OU POLIAS :A roda, criada há, aproximadamente, 3.500 a.C., é considerada uma 
máquina simples. Quando ligada a um eixo, é capaz de transmitir a força realizada por uma pessoa 
ou um motor, fazendo-a girar (rotação). A facilidade de deslocamento possibilitada pelas rodas 
propiciou maior intercâmbio de ideias, pessoas e mercadorias. Ao utilizar uma roda, o movimento 
ocorre sem deslizamentos. Esta máquina simples é utilizada até hoje nos meios  de locomoção, como 
bicicletas, carros, trens e, até mesmo, aviões. 
 



 

ALAVANCA :Arquimedes de Siracusa, em 287 a.C., estudou uma máquina simples, conhecida como 
alavanca, que consiste em: Haste rígida Ponto de apoio Com a alavanca, forças peso diferentes 
podem ser equilibradas se estiverem a distâncias diferentes do eixo. Uma alavanca também pode ser 
utilizada para elevar, apertar ou cortar objetos. ‘’Deem-me um ponto de apoio e moverei o mundo.’’ 
(Matemático Arquimedes de Siracusa, ao mencionar o uso da alavanca). Quanto maior o braço de 
uma alavanca, menor a força a ser aplicada. 
As alavancas podem ser de 3 tipos: 

 Interfixa – o ponto de apoio localiza-se entre a força potente e a força resistente. 
Exemplo: alicate, tesoura e gangorra. 

 
 Inter-resistente – a força resistente localiza-se entre o ponto de apoio e a força 

potente. Exemplo: quebra- nozes e carrinho de mão. 

 
 Interpotente – a força potente localiza-se entre a força resistente e o ponto de apoio. 

Exemplo: pinça e cortador de unhas. 

 
PLANO INCLINADO: Os planos inclinados, conhecidos como rampas, são utilizados para elevar 
objetos de um local mais baixo para outro mais alto.Quanto menor a inclinação da rampa, menor a 
força que você irá aplicar e maior será a distância percorrida.Pode-se pensar que a inclinação da 
rampa é um fator multiplicativo de força. 
Quanto maior a inclinação da rampa, maior a força que você irá aplicar e menor será a distância 
percorrida. 
 
ENGRENAGENS: É uma roda com um sulco por onde passa uma corda ou um cabo de aço. Essa 
roda está presa a um eixo, em torno do qual ela pode girar. É o que se tem, por exemplo, nas 
catracas de bicicletas, engrengens dos ponteiros de uma relógio, regulando a velocidade do 
movimento. 
CUNHA: Apresenta uma forma triangular e é utilizada como ferramenta de corte ou como instrumento 
para criar uma fenda em objetos. O machado e o formão são instrumentos baseados no princípio da 
cunha. 
 
PARAFUSO: Se observar um parafuso, vai perceber que a rosca é um pequeno plano inclinado em 
volta de um cilindro. É como se fosse uma pequena rampa em caracol. 
 
                            PRATICANDO/ ATIVIDADES: realize em seu caderno 
 
1) Em cada situação represente a seta de força realizada e indique se a máquina usada é uma 
máquina simples ou complexa: 
 



 

 

   Situação  A B     C   
 

 

D 

  Representação 
da força com 
seta 

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

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

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

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

   Tipo de 
máquina: 
simples ou 
complexa 

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

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

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

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

 
2)Sabendo que a direção é horizontal, vertical e inclinada e o sentido é para a esquerda, para a 
direita, para cima e para baixo, indique em cada situação acima a direção e o sentido: 
 

   Situação     A B C     D 

    DIREÇÃO  
....................... 

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

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

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

   SENTIDO  
........................ 

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

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

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

 
 
3-PRATICANDO....Faça você mesmo, utilizando um abridor, ou martelo, ou tesoura alguma 
tarefa de sua casa e observando atentamente ao que está fazendo, crie hipóteses, registre e 
responda em seu caderno: 

       
 
 
 
 
 
 

4- Explique resumidamente o funcionamento de uma alavanca e dê três exemplos de aplicações de 
alavancas.  
 
 
5-Quais são as aplicações do parafuso? 
 
 
6-Onde se aplica o plano inclinado? 
 
 
7-Identifique que tipo de máquina simples  
(alavanca, roda, roldana, plano inclinado,  
cunha ou parafuso) é utilizado nas situações 
 representadas nas imagens a seguir. 
 
8-Que famoso cientista eternizou a frase:  
"Dê-me uma alavanca que moverei o mundo"? 
a) Arquimedes b) Newton c) Albert Einstein  
d) Johans Kepler 
 
9-A ilustração seguinte mostra o deslocamento dos remadores em um lago, sendo que os remos são 
considerados alavancas. 
Um estudante, ao analisar essa situação, na margem do lago, afirmou que 



 

 
I. a alavanca é do tipo interfixa. 
II. o ponto fixo da alavanca encontra-se na água. 
III. o braço da força resistente é menor que o da 

força potente. 
IV. a força da água sobre o barco é menor que a 

exercida pelos remadores. 
São corretas apenas as afirmativas 
I e II.       b)I e IV.        c)II e III.         d)III e IV. 

 
10-Uma haste presa ao centro de uma roda é chamada: 
a) um imã     
b) uma cunha     

c) um top  
d) um eixo 

 
INGLÊS 
Matéria: Continuação, espaços comerciais e comunitários 
                                                 Exercícios 
A-Marque um X na resposta certa: 
1-Shoemaker 
a-circo 
b-joalheria 
c-sapateiro 
 

2-Jowelry 
a-açougue 
b-joalheria 
c-escola 
 

3-Theatre 
a-barbearia 
b-estádio 
c-teatro 
 

4-Subway station 
a-academia 
b-estação de metrô 
c-cinema 
5-Stadium 
a-estádio 
b-aeroporto 
c-hotel 
 

6-Movie theater/cinema 
a-cinema 
b-aeroporto 
c-circo 
 

7-Hairdress 
a-delegacia 
b-cabeleireira 
c-correios 
 

8-Butcher 
a-açougue 
b-restaurante 
c-prefeitura 
9-Barber shop 
a-museu 

b-barbearia 
c-hospital 
 

10-Airport 
a-parque 
b-padaria 
c-aeroporto 
 

11-Gym 
a-farmácia 
b-academia 
c-posto de gasolina 
 

12-Circus 
a-sucrilhos 
b-torrada 
c-presunto 
13-Omelette 
a-omelete 
b-mel 
c-aveia 
 

14-Zoo 
a-praça 
b-aeroporto 
c-jardim zoológico 
 

15-Hotel 
a-hotel 
b-prefeitura 
c-biblioteca 
 

16-Restaurant 
a-lanchonete 
b-restaurante 
c-livraria 
 
17-Fire station 
a-padaria 
b-biblioteca 

c-corpo de bombeiros 
 
18-Post office 
a-livraria 
b-correios 
c-biblioteca 
 
19-Park 
a-parque 
b-praça 
c-supermercado 
 
20-Bookstore 
a-museu 
b-padaria 
c-livraria 
 
21-Square 
a-igreja 
b-biblioteca 
c-praça 
 
22-Supermarket 
a-lanchonete 
b-supermercado 
c-igreja 
 
B-Passe para o português: 
1-Shoemaker = 
2-Jowelry = 
3-Subway station = 
4-Butcher = 
5-Babershop = 
6-Hospital = 
7-Gym = 
8-Post office = 
9-Hairdress = 
10-Amusement park = 

 



 

ARTE 

 

Habilidade: (EF69AR31-06/ES) Relacionar as práticas artísticas às diferentes dimensões da 
vida social, cultural, política, histórica, econômica, estética e ética, percebendo a formação da 
arte brasileira na identidade do povo que constitui essa nação. 
 

ARTE FIGURATIVA 

A arte figurativa, é um estilo artístico das artes visuais pautado na representação das formas, 
seja de seres humanos, objetos, animais, paisagens, entre outros. 

A origem da arte figurativa remonta séculos de existência humana. As pinturas rupestres já 
indicavam a necessidade do homem de expressar emoções, sentimentos e de “copiar” e 
reproduzir figuras da natureza. 

 

 

ATIVIDADE 1 

A obra acima “O Vendedor de frutas” de Tarsila do Amaral representa muito bem a arte 

figurativa. Faça uma releitura dessa obra e pinte utilizando as cores que você mais gosta. 

Capriche! 

 

 

ATIVIDADE 2 

Crie um desenho figurativo em seu caderno de artes. Seja criativo! 

 

 

 

 



 

Educação física – Professor Philippe Thompson 

Objeto de conhecimento: Esporte de invasão – basquete.  

Em nossa oitava coletânea, vamos estudar um pouco 

sobre o basquete, sua história, regras além de seus 

fundamentos básicos. Podemos definir o basquete como 

uma modalidade esportiva coletiva, formada por duas 

equipes que buscam a todo o momento acertar a 

conhecida “bola laranja” na cesta da equipe adversária, 

sempre respeitando suas regras. Esse esporte é 

praticado em todos os continentes do mundo, está 

presente nos jogos olímpicos e atualmente o Brasil 

possui tanto equipes femininas, quanto equipes 

masculinas.  

Questão 01: Não podemos aprender sobre um esporte sem antes conhecer a sua história, dessa 

maneira, Faça um pequeno resumo sobre a história de criação do basquete, seu texto deve conter: 

local de invenção, nome do criador, ano de criação além de um motivo relevante para tal. 

Questão 02: Nesse momento, vamos descobrir os fundamentos que formam o basquete, sem eles, 

seria impossível executar seus movimentos em quadra. Quanto maior seu nível técnico em um 

determinado fundamento, maiores são suas chances de obter êxito na hora de jogar. Dessa maneira, 

relacione a segunda coluna de acordo com a primeira, sobre os principais fundamentos do basquete. 

(1) Manejo de corpo 
(2) Passe 
(3) Arremesso 
(4) Drible 
(5) Rebote  
 
(___) “Jogar” a bola no aro, pode ser com uma das mãos, um salto e na bandeja, pode ser realizado 

em movimento com passe ou com drible. 

(___) Recuperação da bola após um arremesso não convertido. 

(___) São os giros, as fintas e as corridas executadas durante a partida. 

(___) É o ato de “jogar” a bola para um companheiro de equipe, podendo ser com uma das mãos ou 

com as duas. 

(___) É o ato de quicar a bola no chão, podendo ser parado ou em progressão. 

 

Questão 03: Chegou o momento de conhecer um pouco das principais regras do basquete, tais regras 

que fazem esse esporte ser tão dinâmico e competitivo. 

a) Quantos jogadores atuam em quadra ao mesmo tempo? 
b) Quanto tempo dura uma partida oficial de basquete? 
c) Quantos pontos podem ser obtidos através de arremessos á cesta adversária? 
d) O que significa para uma equipe, os 24 segundos de posse de bola? 
 

Questão 04: Para finalizar nosso estudo sobre o basquete, desenhe ou recorte de revistas e jornais 

objetos, imagens, fotos de atletas ou ex-atletas que compõem o universo desse esporte. Tudo deverá 

conter legenda, pelo menos três aspectos diferentes. 

 

 

 


