
 

EMEF JOSÉ DE VARGAS SCHERRER 
7º  ANO -  9º Coletânea de Atividades Pedagógicas – CAPs 

Aluno(a): ________________________________________________Turma: _____________ 
LÍNGUA PORTUGUESA 

Habilidades: 

- Identificar o efeito de sentido produzido pelo uso de recursos expressivos gráfico-visuais, em textos multissemióticos, nas diferentes situações de 
leitura. 
- Analisar, em gêneros orais que envolvam argumentação, os efeitos de sentido de elementos típicos da modalidade falada, como a 
pausa, a entonação, o ritmo, a gestualidade e expressão facial, as hesitações etc. 

- Conceituar preposição e reconhecer o seu valor semântico. 

                                                                             PREPOSIÇÃO   

Preposições - são palavras que ligam outras palavras, estabelecendo uma relação de sentido entre elas:  

destino, lugar, meio, etc.  Elas são muito importantes por serem mecanismos de coesão, isto é, “costuram” 

uma ideia a outra, tornando-as textos. 

 

Leia.  

Vamos ao táxi buscar as bolinhas que ficaram no banco traseiro. 

Se formos de ônibus, não chegaremos a tempo da entrevista. 

Vamos de táxi! 

Vamos para o táxi antes que chova! 

Vamos no táxi, pois está chovendo. 

Observe que, em todas essas orações, repetem-se as palavras “vamos” e “táxi”. Note também que, em todas 

as ocorrências, elas são interligadas por palavras que estabelecem diferentes relações de sentido: 

Vamos ao táxi [...] 
Neste caso, a palavra “ao” indica um destino temporário para o qual se encaminharão os personagens. Irão a 
um determinado lugar, mas não permanecerão lá. 

 

Vamos para o táxi [...] 
Assim como no caso anterior, a palavra “para” indica destino para o qual se deslocam os personagens. Não 
há, entretanto, a ideia de algo transitório: os personagens não irão ao táxi e voltarão logo em seguida, deduz-
se que permanecerão lá por algum tempo 

 

Vamos de táxi! 
Na frase ao lado, diferentemente das anteriores, não se passa a ideia de que alguém se deslocou de um 
lugar para outro em direção a um táxi. O que se informa a partir do uso da palavra “de” é que um táxi será 
utilizado como meio para deslocamento. 

 
 

Vamos no táxi [...] 
No último exemplo, a palavra “no” (em +o) tem sentido de lugar. Alguém, dentro de um veículo, no caso um 
táxi, vai se deslocar de um espaço para outro. Essa palavra marca ideia de lugar, mesmo quando não há 
deslocamento, como demonstra o exemplo a seguir. Operários devem permanecer com o capacete na 
cabeça. Vale ressaltar que o correto é “ir a algum lugar” e não “em algum lugar”.  
CORRETO: Iremos ao cinema.  
INCORRETO: Iremos no cinema 

 

Há dois tipos de preposições: 
Essenciais (a, ante, perante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, por, sem, sob, sobre, trás, 
atrás de, dentro de, para, com) 
Acidentais (como, durante, exceto, fora, mediante, salvo, segundo senão, visto) 
Ex.: No domingo, almoçaremos fora (advérbio) 
Almoçaremos em casa, fora sábado. (preposição acidental) 

                                  



 

Combinação e contração 

 
 
1- Observe agora como as preposições ajudam a criar diferentes sentidos em um texto. leia a tira 

abaixo. 

a) O humor da tira é produzido por uma 

troca de palavras. Qual é essa troca?  

 

b) O que a mãe parece indicar, no 

primeiro quadrinho, quando explica que 

o menino “está de cama?  

 

c) No segundo quadrinho, ela faz uma 

correção em sua fala. Que correção é 

essa?  

d) Por que ela teria feito essa correção?  

 

2- Veja as informações não verbais que nos traz a tira a seguir. Depois, responda ao que se pede. 

 

a) Observe o rabicho dos três primeiros balões de 

fala. De onde vem o som e quem, provavelmente, diz 

essas falas? O som vem de fora da casa, 

provavelmente funcionários das companhias de luz 

 

b) o que significa a cadeira vazia na tira?  

 

 

 

3- Leia a tirinha a seguir 

a) No livro de receitas, uma palavra 

causou uma confusão de sentidos no 

personagem Gato. Qual é essa palavra? 

Qual é essa palavra? Explique por que 

ocorreu essa confusão. 

b) Os nomes das receitas apresentam 

preposições, combinações e contrações. 

Identifique-as. 

 

                                          

4- Analise os enunciados abaixo e marque alternativa em que se observa o uso INCORRETO de G ou J. 

a) Se você continuar a dizer tanta bobajem, ninguém vai respeitar a sua opinião. 

b) Nunca comi jenipapo, mas dizem que é uma fruta agridoce e muito suculenta. 

c) Com aquele traje caro e de bom gosto, ninguém podia ficar mais atraente do que ele. 

d) Só um gesto bastava para que todos ficassem em silêncio para ouvir suas palavras. 

 
 

 

 

 



 

5- Assinale a opção em que todas as palavras estão escritas de forma CORRETA. 
a) manjericão; giboia; bege; tigela. 
b) mangericão; jiboia; bege; tijela. 

c) manjericão; jiboia; bege; tigela. 
d) mangericão; giboia; bege; tijela. 

 
6- Complete as frases com as palavras viagem e viajem. 
a) Vamos fazer uma _________ pela América do Sul? 
b) Não tenho disponibilidade. _________ vocês! 
 
 

MATEMÁTICA 

Objetos de conhecimento: Multiplicação e divisão de números inteiros 
Habilidades: (EF07MA04) Resolver e elaborar problemas que envolvam operações com 
números inteiros. 

 

MULTIPLICAÇÃO E DIVISÃO DE NÚMEROS INTEIROS 
O conjunto dos números inteiros surgiu da necessidade de o homem manipular valores negativos, 
relacionados a assuntos comerciais e financeiros. Nesse conjunto, cada número inteiro positivo possui sua 
representação negativa. Na multiplicação e divisão de números inteiros, devemos seguir algumas condições 
de acordo com o sinal dos números. Nessas operações o jogo de sinal é usado de forma sistemática, de 
acordo com o seguinte quadro de sinais: 
 
( + ) . ( + ) = +                ( + ) . ( – ) = –                   ( – ) . ( + ) = –                            ( – ) . ( – ) = + 
 
 

 
 
1 – Qual é o sinal de um produto: 

a) Que tem dois números positivos? 
b) Que tem dois números negativos? 

c) Que tem um número positivo e outro 
negativo? 

 
2 – Calcule os seguintes produtos: 

a) (+25). (−20)                                          e) (−36). (−36) 
b) (−12). (+18)                                            f)  (+24). (−11) 
c) (+12). (−30). (−1)                                 g) (−8). (−3). 0. (−15) 
d) (−1). (−10). (−3). (+6)                          h) (−2). (+4). (−3). (+5). (+2) 

 
3 – Calcule os seguintes quocientes: 

a) (+265): (−5)                                        e) (+824): (+4) 
b) (−180): (−12)                                        f) (−420): (−10) 
c) 720: (−8)                                                g)0: (−568) 
d) (−330): 15                                              h) (−101): 101 

 

 



 

4 – Calcule: 
a) 8. (−6). (−2)                                      d)  3. (+2). (−1) 
b) 5. (−4). (−4)                                       e) (−2). 5. (−3) 
c) −2. (−3). (−1)                                     f) −4. (−1). (−1) 

 

5 – Calcule o valor das expressões: 
a) −14 + 42: 3                                       g)  40: (−2) + 9 
b) (−12): 3 + 6                                       h)  (−54): (−9) + 2 
c) 20 + (−10). (−5)                              i) (−1). (−8) + 20 
d) 4 + 6. (−2)   =                                      j) 3. (−7) + 40 
e) (+3). (−2) − 25                                k) (−4). (−5) + 8. (+2) 
f) 5: (−5) + 9.2                                     l) 36: (−6) + 5.4  

 

6 – Calcule: 
a) (−5 + 0). (−4 − 7)                           d) (+7 − 2). (+1 − 4) 
b) (0 − 4). (−2 + 6)                                𝑒(+1 + 4). (−6 − 7) 
c) (−3 + 5). (−4 + 1)                            f) (−1 − 6). (−8 − 3) 

 

7 – Calcule o valor de x.y nos seguintes casos: 
a) 𝑥 = +4𝑒𝑦 = +5                         c)𝑥 = −5𝑒𝑦 = +3 
b) 𝑥 = −6𝑒𝑦 = −7                         d)𝑥 = 18𝑒𝑦 = −9 

 

8 –  Qual é o valor da expressão 50 − 30: 10 + 5? 

9 – Qual é o resultado de −1. (−2). (−3). (−4)? 

10 – Qual é o resultado de 2. (−5). (−10). 8. (−6)? 

 

GEOGRAFIA 

 Objetivo do conhecimento:Região Norte:A economia da região e a sua cultura 

Habilidades a serem alcançadas: Compreender os aspectos econômicos e culturais relacionados a 
região norte do nosso Brasil. 

A economia da região Norte:  É baseada no extrativismo vegetal e mineral. 
É uma das regiões menos industrializadas do país, contudo é a mais rica em termos de 
biodiversidade natural, por conta da Floresta Amazônica.Os estados economicamente mais 
desenvolvidos da região são o Amazonas e o Pará. No entanto, cada estado se destaca na extração 
e beneficiamento de algum produto. 

Extrativismo Mineral e Vegetal:A principal atividade econômica da região Norte é o extrativismo 
mineral e vegetal.O estado do Pará é um importante exportador de minérios como o manganês e o 
ferro e é o maior produtor de madeira em toras, segundo o IBGE.A Região Amazônica também é 
responsável pela produção nacional de castanha do Pará, látex (retirado da seringueira), babaçu, 
açaí, cupuaçu. Estas são manufaturadas pelas indústrias alimentícia, farmacêutica e até de 
combustíveis. 
Indústria:Para reduzir as desigualdades regionais, o governo militar criou, em 1967, a Zona Franca 
de Manaus, com o intuito de estimular a industrialização da região.Em 2017, o Amazonas, 

https://www.todamateria.com.br/zona-franca-de-manaus/
https://www.todamateria.com.br/zona-franca-de-manaus/


 

respondeu por 3% da indústria do País. A fabricação de máquinas e equipamentos, por exemplo, 
cresceu 31,6% 2017; a produção de produtos eletrônicos e materiais de informática avançou 23,9%. 
Pecuária:O gado bovino é criado de forma extensiva na região Norte, especialmente para o 
abate.Igualmente, a ilha de Marajó concentra o maior rebanho de búfalos do Brasil. São 600 mil 
animais que fornecem carne e leite à população local, além de ser a marca registrada da maior ilha 
marítimo-fluvial do mundo. 
Agricultura:A agricultura na região Norte é destinada, sobretudo, à subsistência com plantações de 
mandioca, feijão e milho. 
No entanto, existem pontos de agricultura comercial, onde são cultivados alimentos como a pimenta-
do-reino, café, juta, maracujá e coco.Uma das culturas que avançam sobre a floresta amazônica é a 
soja e isso tem causado bastante preocupação aos ambientalistas pelos danos causados ao 
ecossistema local. 

Turismo:A região Norte, especialmente os estados do Amazonas e Pará, atraem turistas que 
desejam conhecer de perto a Floresta Amazônica e o rio. 
Aspectos Culturais da Região Norte:A Região Norte do Brasil é 
formada pelos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, 
Roraima e Tocantins. Sua população é bem miscigenada (indígenas, 
imigrantes, cearenses, gaúchos, paranaenses, nordestinos, africanos, 
europeus e asiáticos), fator que contribui para a diversidade cultural da 
Região. A quantidade de eventos culturais do Norte é imensa, por esse 
motivo iremos destacar alguns desses vários elementos que compõem a 
cultura desse povo tão alegre e receptivo.São várias as manifestações 
culturais realizadas pelas diferentes tribos indígenas distribuídas pela Região Norte. O índio, por 
vaidade ou questões religiosas, se enfeita através de pinturas e acessórios durante suas 
celebrações. 

As duas maiores festas populares do Norte são o Círio de Nazaré, que no segundo domingo de 
outubro reúne mais de 2 milhões de pessoas em Belém (PA), e o Festival de Parintins, a mais 
conhecida festa do boi-bumbá do país, que ocorre em junho, no Amazonas. Realizado em Belém do 
Pará há mais de dois séculos, o Círio de Nazaré é uma das maiores e mais belas procissões 
católicas do Brasil e do mundo. Reúne, anualmente, cerca de dois milhões de romeiros numa 
caminhada de fé pelas ruas da capital do estado, num espetáculo grandioso em homenagem a 
Nossa Senhora de Nazaré, a mãe de Jesus. O boi-bumbá é uma das variações do bumba meu boi, 
largamente praticado no Brasil. É uma das mais antigas formas de distração popular. Foi introduzido 
pelos colonizadores europeus, sendo a primeira expressão de teatro popular brasileiro. O Festival de 
Parintins é um dos maiores responsáveis pela divulgação cultural do boi-bumbá. No Bumbódromo 
apresentam-se as agremiações Boi Garantido (vermelho) e Boi Caprichoso (azul). São três noites de 
apresentação nas quais são abordados, através das alegorias e encenações, aspectos regionais 
como lendas, rituais indígenas e costumes dos ribeirinhos. 
O carimbó é um estilo musical de origem negra, uma manifestação cultural marcante no estado do 
Pará. A dança é realizada em pares e são formadas duas fileiras de homens e mulheres, quando a 
música é iniciada os homens se direcionam às mulheres batendo palmas; formados os pares, eles 
ficam girando em torno de si mesmos.O Congo ou Congada é uma manifestação cultural de origem  
Africana, mas com influência ibérica, o congo já era conhecido em Lisboa entre 1840 e 1850. É 
popular em toda a Região Norte do Brasil, durante o Natal e nas festividades de Nossa Senhora do 
Rosário e São Benedito. A congada é a representação da coroação do rei e da rainha eleitos pelos 
escravos e da chegada da embaixada, que motiva a luta entre o partido do rei e do embaixador. 
Vence o rei, perdoa-se o embaixador. Termina com o batizado dos infiéis.A Folia de Reis é outro 
evento comum nos estados do Norte. Comemora-se o nascimento de Jesus Cristo encenando a 
visita dos três Reis Magos à gruta de Belém para adorar o Menino-Deus. Dados a respeito dessa 
festa afirmam que a sua origem é portuguesa e tinha um caráter de diversão, era a comemoração do 
nascimento de Cristo. A Festa do Divino é de origem portuguesa, é uma da mais cultuadas em 
Rondônia, reúne centenas de fiéis nos meses de abril, maio e junho, proporcionando um belo 
espetáculo. Jerusalém da Amazônia é a segunda maior cidade cenográfica do mundo, onde se 
encena a Paixão de Cristo durante a Semana Santa. Esse é outro evento cultural de fundamental 
importância para a população de Rondônia. 

 

https://www.todamateria.com.br/floresta-amazonica/


 

A herança indígena é fortíssima na culinária do Norte, baseada na mandioca e em peixes. No estado 
do Amapá, a carne de sol é bastante consumida pela população. Nas cidades de Belém e em 
Manaus é tomado direto na cuia indígena o tacacá, espécie de sopa quente feita com tucupi, goma 
de mandioca, jambu (um tipo de erva), camarão seco e pimenta-de-cheiro. O tucupi é um caldo da 
mandioca cozida e espremida no tipiti (peneira indígena), que acompanha o típico pato ao tucupi, do 
Pará. 
Na Ilha de Marajó se destaca o frito do vaqueiro, feito de cortes de carne de búfalo acompanhados 
de pirão de leite. Também da ilha vem a muçarela de búfala.A biodiversidade da Amazônia se reflete 
ainda na variedade de frutas: cupuaçu, bacuri, açaí, taperebá, graviola, buriti, tucumã, pupunha, 
entre outros. O artesanato no Norte é bem diversificado e os trabalhos são produzidos com fibras, 
coquinhos, cerâmica, pedra-sabão, barro, couro, madeira, látex, entre outros. São feitos bichos, 
colares, pulseiras, brincos, cestarias, potes, etc. O artesanato indígena é utilizado como enfeites, 
para compor a indumentária usada nos rituais e também para a produção de utensílios domésticos e 
na comercialização.  
No Tocantins se destaca o artesanato com capim dourado. É uma planta exclusiva do estado, sendo 
mais comum no Jalapão. Na produção dos artesanatos são feitas bolsas, potes, pulseiras, brincos, 
mandalas, chapéus, enfeites. Hoje sãoconfeccionados por volta de 50 tipos de produtos; os 
artesanatos são necessariamente em formatos arredondados porque a fibra não permite ser 
dobrada. 

Atividades: 

1) Dê acordo com o texto apresentado podemos dizer que a população da região norte é bem 
miscigenada? Explique sua resposta. 

2) Existe uma grande quantidade de eventos culturais na região norte, mas tem duas festas 
populares do norte que se destacam muito, qual seria essas duas festas? Escreva sobre elas. 

3)Assinale F para as alternativas falsas e V para as alternativas verdadeiras. 

(    ) Na Região Norte  tem uma população bem miscigenada. 
(    ) O Índio por vaidade ou questões religiosas, se enfeita através de pinturas. 
(    ) Não existe muitas formações culturais de festas na região norte. 
(    )O Círio de Nazaré representa uma festa popular da Amazonas. 
(    ) O Boi- Bumba é uma das variações do bumba meu boi, praticada no Brasil. 
 

4)Escreva dê acordo com o texto apresentado como é a economia da região Norte? 
 
5) Relacione a segunda coluna dê acordo com a primeira: 
(1 ) Turismo                    (   ) A principal atividade econômica da região Norte. 
( 2 )  Industria                 (   ) é destinada a subsistência com plantações de mandioca, feijão e Milho. 
( 3 ) Agricultura               (   )  Os estados do Amazonas e Pará que se destaca. 
( 4 ) Extrativismo Mineral    (   ) O gado bovino é criado de forma extensiva na região. 
e vegetal.                                      
( 5 ) Pecuária                   (   ) Zona Franca de Manaus 
 

 
5) A herança indígena está cada vez mais presente na formação cultural da região norte. A herança 
indígena está também na culinária do norte, sendo assim quais são essas heranças da culinária 
indígena que estão presentes na região norte? 

6) A biodiversidade da Amazonas se reflete nas beleza naturais existentes na região norte. O 
artesanato da região norte é bem diversificado, diante disso qual é o tipo de artesanato produzido na 
região norte? 

 

 



 

HISTÓRIA 
Governo-Geral 

HISTÓRIA DO BRASIL 

O Governo-Geral foi um modelo administrativo implantado pela Coroa de Portugal na América Portuguesa a 

partir de 1548. Seu objetivo era centralizar a administração da Colônia. 

O Governo-Geral foi criado por ordem do rei português D. João III em 1548. No ano seguinte, nomeou-se na 

América Portuguesa o primeiro governador-geral: Tomé de Sousa. O objetivo do Governo-Geral era promover 

a centralização administrativa da Colônia como forma de torná-la mais lucrativa. 

Os três primeiros governadores-gerais foram Tomé de Sousa, Duarte da Costa e Mem de Sá, os quais 

governaram o território entre 1549 e 1572. Com Tomé de Sousa, vieram os primeiros jesuítas para o Brasil, 

responsáveis pela catequização e pacificação dos indígenas. Um dos grandes feitos desse período foi a 

construção de Salvador, e um dos desafios foi a expulsão dos franceses que estavam estabelecidos na região da 

Baía da Guanabara, atual estado do Rio de Janeiro. 

Após o governo de Mem de Sá, a América Portuguesa foi dividida em dois governos-gerais: um com capital em 

Salvador e outro com capital na cidade do Rio de Janeiro. 

Quando foi implantado o Governo-Geral? 

O Governo-Geral foi um modelo administrativo que a Coroa de Portugal implantou na América Portuguesa em 

1548. Esse governo foi estabelecido a fim de substituir e complementar o sistema de Capitanias Hereditárias, 

que não havia dado o retorno esperado. 

O historiador Boris Fausto enumera uma série de fatores que explicam por que o rei D. João III decidiu 

implantar o Governo-Geral no território que corresponde hoje ao Brasil1. Primeiro, havia o enfraquecimento do 

comércio com as Índias, o que forçava os portugueses a transformarem o Brasil em um empreendimento 

lucrativo – papel que, até então, não era cumprido na Colônia. 

Além disso, as tentativas portuguesas de implantar um império na região do atual Marrocos estavam 

fracassando. Por fim, os portugueses estavam incomodados com o êxito alcançado pelos espanhóis na 

exploração da América Espanhola, onde estavam sendo encontradas, inclusive, grandes quantidades de metais 

preciosos. 

Considerando todos esses elementos, a Coroa portuguesa identificou a necessidade de alterar a administração 

da América Portuguesa para transformá-la, de fato, em uma colônia lucrativa. Na década de 1550, as rendas 

brasileiras correspondiam a apenas 2,5% da arrecadação portuguesa, dado que ressalta a pouca relevância do 

Brasil para o orçamento português2. 

Os portugueses decidiram, então, centralizar a administração da Colônia. Para isso, criaram o cargo de 

governador-geral, o qual tinha poderes sobre todo o Brasil. As funções dos governadores-gerais estavam 

detalhadas em um documento português chamado Regimento. 

Apesar de o governador-geral ter assumido uma série de obrigações que eram dos capitães-donatários, a 

administração da Colônia não era realizada somente por ele. Entre os outros cargos administrativos criados no 

Governo-Geral, podemos destacar: 

Ouvidor-mor: responsável pelas questões jurídicas e pela aplicação da lei portuguesa na Colônia. 

Provedor-mor: responsável pela arrecadação dos impostos e pelo controle do orçamento da Colônia. 

Capitão-mor: responsável pelo desenvolvimento das defesas da Colônia, seja contra ataques estrangeiros, seja 

contra indígenas. 

Primeiro Governo-Geral 

 

O primeiro Governo-Geral instalado na América Portuguesa foi ocupado por Tomé de Sousa, um fidalgo 

português que chegou à região da Bahia em 1549, acompanhado por, aproximadamente, mil pessoas. A 

primeira tarefa ordenada por Tomé de Sousa em seu cargo foi a construção de Salvador em um local 

estratégico, escolhido pelo próprio governador-geral. 

O passo inicial para a construção de Salvador foi a retomada da capitania da Baía de Todos os Santos, que 

havia fracassado sob a administração do donatário Francisco Pereira Coutinho. Em seguida, Tomé de Sousa 

tratou de estabelecer relações pacíficas com os indígenas da região a fim de viabilizar a construção da cidade, 

que seria a capital do Brasil. Outra medida tomada pelo governador-geral foi impor a escravização somente a 

indígenas que eram hostis aos portugueses. 

Entre as mil pessoas que vieram com Tomé de Sousa para o Brasil, estavam os primeiros jesuítas que se 

estabeleceram aqui. Ao todo, vieram para a Colônia seis jesuítas, liderados por Manuel da Nóbrega, com o 

objetivo de catequizar os indígenas e melhorar os costumes da América Portuguesa. A atuação dos jesuítas no  



 

 

 

Brasil seguia a seguinte estratégia: 

A ordem […] era lograr a conversão com a brandura e bons exemplos de comportamento. A ordem era, 

também, “adaptar” o catolicismo à cultura local – adequando termos e conceitos à realidade do lugar, a começar 

pela gramática tupi escrita por José de Anchieta em 1556 e logo convertida em leitura obrigatória3. 

Como parte de sua missão na América Portuguesa, os jesuítas começaram a criar pequenas aldeias, que tinham 

como objetivo abrigar a população nativa e adequá-la a um estilo de vida europeizado, o que incluía o ensino do 

catolicismo. 

Além da construção de Salvador, cidade que foi capital do Brasil até o século XVIII, o governo de Tomé de 

Sousa também ficou marcado pela criação do primeiro bispado do Brasil, pelo estabelecimento da pecuária na 

Colônia e pela consolidação da produção de açúcar por meio dos engenhos. 

 

Outros governadores-gerais 

Após Tomé de Sousa, o Brasil foi governado por Duarte da Costa (1553-1558) e por Mem de Sá (1558-1572). 

Durante o governo de Duarte da Costa, os indígenas passaram a ser tratados de forma hostil, e um grande 

número deles foi escravizado. Essa relação com os indígenas quase colocou a perder o trabalho desenvolvido 

por Tomé de Sousa. Por isso, no governo de Mem de Sá, foi adotada novamente a política de escravização 

somente dos indígenas hostis. 

O governo de Mem de Sá destacou-se ainda por ter expulsado os franceses que estavam estabelecidos na Baía 

da Guanabara desde 1555. Nessa região, os invasores franceses, sob a liderança de Nicolas Durand de 

Villegagnon, haviam fundado a França Antártica. Após a expulsão, os portugueses fundaram a cidade do Rio de 

Janeiro no local. 

Em 1572, após da morte de Mem de Sá, a Coroa portuguesa, ainda percebendo inúmeras falhas na 

administração da Colônia, resolveu dividir a América Portuguesa em dois Governos-Gerais: o Governo do 

Norte e o Governo do Sul, que tinham como capitais Salvador e Rio de Janeiro, respectivamente. 

 

 

ATIVIDADES 

 

01- A colonização brasileira no século XVI foi organizada sob duas formas administrativas, 
Capitanias Hereditárias e Governo-Geral. Assinale a afirmativa que expressa corretamente 
uma característica desse período. 
 
a) As capitanias, mesmo havendo um processo de exploração econômica em algumas delas, 
garantiram a presença portuguesa na América, apesar das dificuldades financeiras da Coroa. 
b) As capitanias representavam a transposição para as áreas coloniais das estruturas feudais e 
aristocráticas europeias. 
c) As capitanias, sendo empreendimentos privados, favoreceram a transferência de colonos 
europeus, assegurando a mão de obra necessária à lavoura. 
d) O governo-geral permitiu a direção da Coroa na produção do açúcar, o que assegurou o rápido 
povoamento do território. 
e) O governo-geral extinguiu as donatárias, interrompendo o fluxo de capitais privados para a 
economia do açúcar. 
 
02- A centralização político-administrativa do Brasil colônia foi concretizada com a 
 
a) criação do Estado do Brasil. 
b) instituição do governo-geral. 
c) transferência da capital para o Rio de Janeiro. 
d) instalação do sistema das capitanias hereditárias. 
e) política de descaso do governo português pela atuação predatória dos bandeirantes. 
 
 



 

03 - A instalação do governo-geral em 1549 contribuiu para que a colonização do Brasil 
passasse de transitória para efetiva. Havia um forte motivo que alimentava as esperanças dos 
portugueses: os espanhóis, nas terras vizinhas encontraram o que buscavam. Ao tomar 
medidas procurando assegurar a posse sobre o vasto território, a Coroa portuguesa estava 
motivada pelas notícias sobre: 

a) o modelo de colonização, dependente da iniciativa privada que se revelava pouco eficaz nos 
Açores e na Madeira. 
b) as feitorias que vinham dando provas de eficiência como fortificações sólidas para a defesa da 
terra. 
c) as semelhanças das culturas pré-cabralinas do Brasil e pré-colombianas da América Central. 
d) os negócios da Índia em crescente lucratividade, sem riscos de prejuízos e decepções. 
e) a descoberta de metais preciosos nas terras altas sul-americanas voltadas para o Pacífico. 
 

04 - "Eu el-rei D. João III, faço saber a vós, Tomé de Sousa, fidalgo da minha casa que ordenei 
mandar fazer nas terras do Brasil uma fortaleza e povoação grande na Baía de Todos-os-
Santos. (...) Tenho por bem enviar-vos por governador das ditas terras do Brasil." 
"Regimento de Tomé de Sousa", 1549 
As determinações do Rei de Portugal estavam relacionadas 
 
a) à necessidade de colonizar e povoar o Brasil para compensar a perda das demais colônias 
agrícolas portuguesas do Oriente e da África. 
b) aos planos de defesa militar do império português para garantir as rotas comerciais para a Índia, 
Indonésia, Timor, Japão e China. 
c) a um projeto que abrangia conjuntamente a exploração agrícola, a colonização e a defesa do 
território. 
d) aos projetos administrativos da nobreza palaciana visando à criação de fortes e feitorias para 
atrair missionários e militares ao Brasil. 
e) ao plano de inserir o Brasil no processo de colonização escravista semelhante ao desenvolvido na 
África e no Oriente. 
 
05 -  Os governos-gerais foram instituídos como a única solução político- administrativa 
viável para a colonização efetiva do Brasil na segunda metade do século  XVI, porque: 
 
a) a instituição do sistema, em 1548, suprimiu definitivamente a divisão da colônia em capitanias 
hereditárias. 
b) o governo-geral representava a centralização político-administrativa da colônia, que se tornava 
imperativa, pelo sucesso da maioria das capitanias hereditárias. 
c) o risco crescente, criado com a autonomia excessiva das capitanias hereditárias, levou o Estado 
metropolitano a organizar o governo-geral para substituí-las. 
d) o governo centralizado na colônia correspondia melhor à definição absolutista do próprio governo 
metropolitano. 
e) o governo-geral constituía-se, em nível político, como um regime descentralizado e, em nível 
econômico, como uma grande empresa particular, estando à frente o governador, o único 
responsável pelo investimento inicial e pelo incentivo à produção. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CIÊNCIAS 
 
Em nossos estudos sobre Matéria e Energia estaremos nestes próximos roteiros estudando sobre Calor e Temperatura, 

que para muitas pessoas é mesma coisa, mas não é. Na Ciência, a Termologia, estuda sobre temperatura e a Calorime-

tria, estuda fenômenos sobre o calor.  

Temperatura é a medida da movimentação das partículas dos materiais, ou seja, da movimentação destas partículas no 

interior dos corpos. O Calor é a sensação térmica, provocada pela transferência desta energia de movimentação, assim 

calor é a energia térmica em movimento, ao passar de um corpo para o outro. Quanto maior a agitação das partículas, ou 

seja o movimento delas, maior a energia térmica e maior será a sensação de calor.  

Essa agitação térmica, ou seja, o movimento das partículas de um material, depende do tipo de material e dos outros ma-

teriais que estão em contato com ele. Assim analise o esquema e os conceitos e afirmações a partir dele: 

# O Equilíbrio Térmico, sendo a transferência de energia térmica, geradas pela movimentação das partículas dos materi-

ais, ocorre do material de maior temperatura (mais quente), para o de menor temperatura (menos quente). 

# Quanto mais próximas as partículas dos materiais, menos movimento e agitação térmica terão. Assim, na maioria das 

vezes, dependendo do que ele é feito, um material sólido tem maior dificuldade de se aquecer, do que um líquido e que um 

gás. 

# Quanto maior a temperatura mais afastadas estão as partículas dos materiais, pois estão em muita movimentação, com 

muita energia térmica, devido a energia cinética, ou seja, muita velocidade nos movimentos de suas partículas. 

# Só ocorre equilíbrio térmico quando os materiais estão em contato, ou seja aproximados. 

# Quando ocorre a agitação das partículas dos materiais, estas partículas se afastam provocando o aumento das dimen-

sões dos corpos, a isso chamamos de Dilatação térmica. O contrário chamamos de Contração térmica. 

O Termômetro é o aparelho que mede a temperatura dos corpos e não o calor dos corpos, através de um bulbo de vidro, 

onde no centro há um capilar fino, com um material líquido que mais sobre dilatação e contração térmica em nosso plane-

ta- o mercúrio. Suas precisões faz com que o termômetro possa ser Clínico (para medir temperaturas corporais de seres 

vivos) e Ambiental (para medir temperaturas de meios como água, ar, solo e de outros materiais). As escalas de medidas 

de um termômetro varia de país para país. No Brasil a escala usada é em Celsius (ºC). 

 

 



 

Além do equilíbrio térmico quando em contato, os materiais 

transferem energia térmica nos modos: Condução, Convecção, Irradiação 

e Absorção ou Reflexão, isso dependendo do meio e do tipo de material 

do qual é feito.  

A Condução térmica é o processo de propagação de calor que ocorre prin-

cipalmente em sólidos; nele, a energia térmica se propaga no interior de um 

corpo ou passa de um corpo para outro por contato. Por exemplo: quando 

colocamos sopa quente em um prato e o seguramos, podemos perceber o 

aumento da temperatura do prato e das mãos. Há nesse sentido, os materi-

ais que são Isolantes térmicos que dificultam a condução do calor (gelo, 

isopor, madeira, plásticos, tecidos, pêlos, gordura, penas...) e os Conduto-

res térmicos que facilitam a condução do calor (metais, aço, vidro, cerâmi-

ca/barro/argila, água...). 

A Convecção é um processo de propagação de calor que ocorre principal-

mente em líquidos e gases; nele, a energia térmica se propaga devido ao 

movimento das massas de partículas de um lugar a outro. Durante esse 

movimento, as porções de matéria trocam calor, onde as massas quentes 

são menos densas e leves tendo a tendência de subir, já as massas frias, 

são mais densa e pesadas, com a tendência de descer. O movimento de 

porções de matéria com diferentes temperaturas chama-se Corrente de 

convecção. Um exemplo está nas geladeiras com congelador interno, posi-

cionado na parte superior, o ar ao redor dele fica mais frio, denso e desce. À 

medida que desce, o ar mais frio passa pelas prateleiras e resfria os alimen-

tos, absorvendo parte do calor deles. Vai ficando mais quen-

te, menos denso e volta a subir, reiniciando o ciclo. Isso 

também acontece nas brisas marítimas e terrestres. 

A Absorção e reflexão, ocorre quando o calor irradiado 

incide num corpo, parte pode ser absorvida por ele, aque-

cendo-o, e parte pode ser refletida de volta para o ambiente. 

A cor dos corpos relaciona-se com sua capacidade de ab-



 

sorver calor e de refleti-lo. De modo geral, objetos pretos são bons absorve dores de calor e maus refletores. Os objetos 

brancos, ao contrário, absorvem mal e refletem bem. 

A Irradiação (ou radiação) é o processo de propagação de calor por meio de ondas eletromagnéticas em que a energia é 

transmitida tanto no vácuo quanto em meios materiais. De modo geral, todos os corpos transmitem calor em forma de 

radiação. Quanto maior a temperatura de um corpo, maior a intensidade da radiação emitida. O Sol, por exemplo, é fonte 

de radiação infravermelha que aquece a Terra. A radiação infravermelha, ultravioleta, percebida principalmente em forma 

de calor é um tipo deste tipo de propagação. 

Quanto ao Efeito Estufa, Na atmosfera terrestre estão presentes alguns gases — como gás carbônico, vapor de água e 

metano — que atuam, em escala global, retardando a emissão de calor pelo planeta. Assim, parte da energia proveniente 

do Sol fica “aprisionada” na Terra, fazendo com que a temperatura do planeta seja superior àquela que seria esperada. 

Esse processo, que contribui para o aquecimento da Terra, é denominado efeito estufa. Se não existisse o efeito estufa, a 

temperatura média em todo o planeta seria significativamente mais baixa. Praticamente toda a água estaria congelada e 

seria muito difícil existir vida tal como a conhecemos. Então, se não houvesse efeito estufa na escala em que atualmente 

ocorre, possivelmente não haveria vida na Terra. 

Em 1896, o químico sueco Svante Arrhenius (1859-1927) percebeu que a temperatura atmosférica da Terra estava relaci-

onada com a concentração de gás carbônico (representado pela fórmula CO2) existente na atmosfera. Ele previu que um 

aumento na concentração desse gás provocaria aumento da temperatura atmosférica. Uma série de medidas periódicas 

dos níveis de gás carbônico na atmosfera tem revelado que a concentração desse gás na atmosfera vem aumentando um 

pouco a cada ano. Esse aumento é atribuído fundamentalmente: 

• à queima de combustíveis fósseis, como carvão mineral e petróleo; 

*às queimadas em florestas, principalmente para dar lugar à agricultura. 



 

Esquema que representa duas garrafas sendo 

aquecidas por uma lâmpada incandescente 

 

PRATICANDO/ATIVIDADES... 

1- Associe cada um dos fenômenos abaixo com uma forma de propagação de calor. 

a) Movimento das camadas de ar da atmosfera devido ao aquecimento do ar próximo à superfície, produzindo os ven-

tos...................... 

b) Aquecimento do interior de um carro exposto ao Sol com as janelas fechadas........................... 

c) Aquecimento de uma colher em contato com um alimento quente........................... 

d) Aquecimento do bulbo de um termômetro em contato com a pele humana..................... 

e) Movimento do ar próximo a um aquecedor................................. 

f) Efeito estufa........................................................ 

2- Pinte a ilustração que traduz sobre a Irradiação térmica e Marque com um X a ilustração que demonstra a Con-

dução térmica.  

 

 

3-Em um experimento foram utilizadas duas garrafas PET, uma pintada 

de branco e a outra de preto, acopladas cada uma a um termômetro. No 

ponto médio da distância entre as garrafas, foi mantida acesa, durante 

alguns minutos, uma lâmpada incandescente. Em seguida a lâmpada foi 

desligada. Durante o experimento, foram monitoradas as temperaturas 

das garrafas: a) enquanto a lâmpada permaneceu acesa e b) após a 

lâmpada ser desligada e atingirem equilíbrio térmico com o ambiente. 

A taxa de variação da temperatura da garrafa preta, em comparação à da branca, durante todo experimento, foi 

a) igual no aquecimento e igual no resfriamento.                    b) maior no aquecimento e igual no resfriamento. 

c) menor no aquecimento e igual no resfriamento.                  d) maior no aquecimento e menor no resfriamento. 



 

4-CONCEITUE COM SUAS PALAVRAS: 

a)Termologia      b)Calor     c) Temperatura     d)Contração térmica        e) Dilatação térmica     f) Equilíbrio térmico 

5-DISCERNE AS AFIRMATIVAS ENTRE CERTO E ERRADO:  

a- Escala ºC e ºK são escalas de 100 partes:...................................... 

b- Quanto maior a agitação das moléculas, ou seja das partículas dos materiais, menor o calor transferi-

do:..................... 

c- O calor é a sensação térmica da temperatura:............................ 

d- O termômetro é o aparelho para medir calor:..........................................  

e- O valor de 1ºC é igual a 1ºF................................................... 

6-TESTE OS CONHECIMENTOS ADQUIRIDOS NESTE ROTEIRO COM ESTE PEQUENO SIMULADO, MARCANDO O 

QUE SE PEDE: 

A-Qual a parte da física que estuda a energia térmica?  (   )eletricidade   (  ) magnetismo  ( ) Termologia (  ) n.d.a 

B- Que instrumento é utilizado para medir a temperatura corporal?  (   )Termômetro a álcool    (    )termômetro clínico   

                                                                                                                (    ) termômetro de radiação        (    )Calorímetro 

C-Em relação à agitação das moléculas de um corpo, podemos afirmar que: 

(    )Entre 0ºC a 4ºC, elas alcançam agitação máxima.  (    ) Quanto menor a temperatura, maior a agitação das partículas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

(   )Maior a temperatura, menor a agitação das partículas  (   )Maior a temperatura, maior a agitação das partículas.               

D-“Transferência de energia de um corpo a outro devido à diferença de temperatura entre eles.” Esta é a definição 

de: (    )Calor.       (    )Energia Térmica.      (    )Força.        (    )Temperatura. 

E-O que acontece com as moléculas de uma substância, quando esta é aquecida? 

(     )Ficam mais agitadas e afastadas umas das outras.                  (     )Ficam mais agitadas e unidas umas das outras. 

(    )Ficam mais lentas e afastadas umas das outras.                      (      )Ficam mais lentas e unidas umas das outras. 

F- Como chamamos a transferência de calor de um corpo quente para um corpo frio, até que os dois estejam na 

mesma temperatura? (  )Dilatação térmica.   (   )Equilíbrio térmico.       (    )Sensação térmica.            (    )Termologia. 

G- Em quais dos princípios abaixo é baseado o funcionamento dos termômetros? 

(    )Equilíbrio térmico e dilatação dos corpos.       (     )Força e sensação térmica. 

(    )Sensação térmica e dilatação dos corpos.       (      )Gravidade e dilatação dos corpos. 

4- VOCÊ ESTÁ FAZENDO UM TESTE COM TRÊS A ÁGUA EM TRÊS TEMPERATURAS DIFERENTES (1,2,3 COMO 

MOSTRA OS TERMÔMETROS NA FIGURA). OBSERVE, REFLITA E RESPONDA O QUE SE PEDE SEGUNDO ESTE 

EXPERIMENTO, REPRESENTADO NA FIGURA: 

a) Considerando a marcação dos termôme-

tros nos recipientes, pinte o recipiente que encon-

tra-se com a água em menor agitação térmica, ou 

seja menos energia cinética e térmica. 

b) Circule o recipiente em que ao colocar a 

mão, o fluxo de calor da água para as mãos será 

maior. 

c) Marque com um X o recipiente em a sen-

sação térmica de suas mãos será quase nula, pois 

estará em equilíbrio térmico a medida das tempe-

raturas de sua mão e da água. 

 
 
 
 

 

 

 



 

INGLÊS 

Habilidades: EF07LI07: identificar informações chaves de parte de um 

texto(verbos etc)  

1.Complete as frases com a forma correta do verbo to be (am, is, are). 
a) She ______ studying maths. 
b) They _______having breakfast. 
c) I ______ drinking lemonade. 
d) It ______ raining at the moment. 
e) You _______ sitting in my chair. 
f) He _______ listening to music. 
g) My sister _______ doing her homework. 
h) Her children _______ making dinner. 
i) John and I _______ playing football. 
j) Helen ________ going to Santa Catarina 
 

2. Complete o texto com os verbos:  drink, eat,  have, listen, play, rain, read, sit, talk e write (no 

presente contínuo). 

 Hi everyone. We're on holiday in Germany but the 

weather is bad today. It ______________. We 

________________ in a café at the moment. I've 

got my computer and I ____________ my blog. 

My sister ___________ to music. My brothers 

aren't in the café. They ____________ football in 

the rain! My mum _____________to her friends on 

the phone. And my dad? He ________________ 

the newspaper. Oh yes, and my grandparents are 

here too. They ________________cakes! I haven't 

got a cake but I ______________ fruit juice. I like it! 

We ______________a good time. 

See you soon. 

 

3- Preencha as lacunas das frases abaixo com verbo "to play" no present continuous. 

 

a) She_______________ video games. 

 

b) You _______________ the piano. 

 

c) I __________________ football. 

 

d) We ________________ the guitar. 

 

e) It _________________ ball. 

 

f) They _______________ basketball. 

 

g) You _______________ golf. 

 

h) He ________________ rugby.

 

 

 

 

 

 

 



 

ARTES 

(EF69AR04) Analisar os elementos constitutivos das artes visuais (ponto, linha, forma, 

direção, cor, tom, escala, dimensão, espaço, movimento etc.) na apreciação de diferentes 

produções artísticas. 

 

Pensando nos jogos olímpicos que se inicia no dia 23 de julho em Tóquio, vamos trabalhar 

esse tema na nossa coletânea. 

 

VAMOS TORCER PELO BRASIL! 

ATIVIDADE 1 

Tendo abaixo o exemplo do mascote que representa a olímpiada de tóquio, vamos fazer a releitura 

no nosso caderno e utilize a técnica do mosaico com colagem de papeis diversos para decorar. 

Capriche! 

 

2021 

 
 
 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

Objeto de conhecimento – Ginástica de condicionamento físico. 

 Nessa nova coletânea que se inicia vamos estu-

dar sobre os diferentes tipos de ginásticas de condicio-

namento físico. Estudaremos as características histórico 

– culturais, conceito, objetivos, técnicas e tipos de capa-

cidades físicas presentes nessa modalidade, bem como 

a compreensão dos benefícios para saúde e implemen-

tação de um estilo de vida mais ativo, resultando em 

uma condição física melhor para a realização dos movi-

mentos do dia a dia. O conceito é bem simples: ginásti-

ca indicada para manutenção da boa forma e do bom 

desempenho das funções orgânicas. Praticada em 

academias ou na forma de atividade física livre, respei-

tando uma frequência, intensidade e duração adequadas.  



 

 

 

Questão 01: Precisamos entender primeiro sobre a origem da ginástica, dessa maneira, faça um 

breve relato sobre a história da ginástica, informando onde foi criada e por quais motivos. 

_______________________________________________________________ 

 

Questão 02: Independente do tipo de ginástica de condicionamento físico, de maneira geral, qual é 

a sua indicação? 

_______________________________________________________________ 

 A ginástica de condicionamento físico é caracterizada por exercícios repetitivos e bem orien-

tados, visando sempre a melhora da nossa saúde. Existem exercícios diferentes para cada capaci-

dade física, nossas principais capacidades físicas são: força, velocidade, resistência, agilidade, flexi-

bilidade e equilíbrio. 

 

Questão 03: Agora que vocês conhecem nossas principais capacidades físicas, chegou o momento 

de escolher duas delas e explicar o que são. 

_______________________________________________________________ 

 

Questão 04: Cite três benefícios para a nossa saúde que podemos conseguir com a prática regular 

da ginástica de condicionamento físico. 

_______________________________________________________________ 

 

Questão 05: Chegou o momento de vivenciar tal atividade de forma prática. Para os alunos em aula 

remota, será disponibilizado um vídeo contendo um pequeno circuito de atividades da ginástica de 

condicionamento físico, todos eles utilizando materiais recicláveis ou objetos presentes em seus 

domicílios. Fico aguardando fotos e vídeos sobre a prática! Para os alunos presenciais, nossa dinâ-

mica será em nosso horário de aula. 

_______________________________________________________________ 

 

Questão 06: Para finalizar nossa coletânea, nesse mês os jogos olímpicos de Tóquio serão jogados! 

Você deverá assistir pelo menos uma competição que será transmitida pela tv ou internet e fazer um 

breve relato sobre o que achou daquela competição. 

_______________________________________________________________ 

 

 

 


