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Língua Portuguesa – 7° Ano 

Leia: 

 

WATTERSON, Bill. Algo babando embaixo da cama – mais uma coletânea de tiras de Calvin e 

Haroldo. New York, Universal Press Syndicate Company, 1988. 

Questão 1 – Aponte o sujeito da frase dita por Calvin no primeiro quadrinho da tira: 

___________________________________________________________________ 

WATTERSON, Bill. Algo babando embaixo da cama – mais uma coletânea de tiras de Calvin e 

Haroldo. New York, Universal Press Syndicate Company, 1988. 

Questão 1 – Aponte o sujeito da frase dita por Calvin no primeiro quadrinho da tira: 

___________________________________________________________________  

 

Questão 2 – Identifique o sujeito oculto na oração “Estamos sentados aqui por vinte minutos [...]”: 

______________________________________________________________________ 

 

Questão 3 – Classifique o sujeito do verbo destacado na frase, numerando conforme indicação: 

 

1. Sujeito simples         2. Sujeito composto         3. Sujeito oculto         4. Sujeito indeterminado 

(     ) Os amigos estavam pescando. Depois, foram para a casa.  

(     ) Não se sabe o que aconteceu com Calvin.  

(     ) Calvin e Haroldo estavam pescando.  

(     ) Calvin entediou-se com  a pescaria.  

 

Questão 4 – “Havia poucos peixes naquele lago!”. Pode-se afirmar que essa frase: 

a) apresenta sujeito simples. 

b) apresenta sujeito composto.  

c) apresenta sujeito oculto. 

d) não apresenta sujeito.  

 

Questão 5 - Relacione os tipos de sujeitos com os conceitos abaixo: 
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( 1 ) Sujeito simples              (  ) Cheguei cedo na escola. 

( 2 ) Sujeito composto           (  ) O professor aplicou a avaliação. 

( 3 ) Sujeito oculto                 (  ) Tiraram notas abaixo da média.  

( 4 ) Sujeito indeterminado    (  )  As pedagogas e as assistentes estão atendendo aos pais. 

( 5 ) Oração sem sujeito         (  ) Fazia um mês que a avaliação já tinha sido marcada. 

 

Questão 6 - Na frase da imagem  temos um 

exemplo de: 

 

(   ) Sujeito Composto 

(   ) Sujeito Oculto 

(   ) Sujeito Indeterminado 

(   ) Oração sem sujeito 
 

 

Questão 7 - Na frase da imagem  temos um 

exemplo de: 

       

(   ) Sujeito simples 

(   ) Sujeito composto 

(   ) Sujeito oculto 

(   ) Sujeito indeterminado 

(   ) Oração sem sujeito 

Questão 8-  Na frase da imagem  temos um 

exemplo de:  

 
 

 

Questão 9 - Na frase da imagem  temos um 

exemplo de: 

 

 
 

(   ) Sujeito simples       

(   ) Sujeito composto 

(   ) Sujeito oculto       

(   ) Sujeito indeterminado 

(   ) Oração sem sujeito 
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MATEMÁTICA -  7º ano  

 
 

1) Elimine os parênteses 

 

a) -(+5) =  

b) -(-2) =  

c) - (+4) = 

d) -(-7) =  

e) -(+12) = 

f) -(-15) =  

g) -(-42) =  

h) -(+56) = 

 

2) Calcule: 

 

a) (+7) - (+3) =  

b) (+5) - (-2) =  

c) (-3) - ( +8) =  

d) (-1) -(-4) =  

e) (+3) - (+8) = 

f) (+9) - (+9) =  

g) (-8) - ( +5) = 

h) (+5) - (-6) =  

i) (-2) - (-4) =  

j) (-7) - (-8) =  

l) (+4) -(+4) = 

m) (-3) - ( +2) =  

n) -7 + 6 =  

o) -8 -7 =  

p) 10 -2 =  

q) 7 -13 =  

r) -1 -0 =  

s) 16 - 20 =  

t) -18 -9 =  

u) 5 - 45 =  

v) -15 -7 =  

x) -8 +12 = 

z) -32 -18 =  

 

 

3) Calcule: 

 

a) 7 - (-2) =  

b) 7 - (+2) = 

c) 2 - (-9) =  

d) -5 - (-1) = 

e) -5 -(+1) = 

f) -4 - (+3) = 

g) 8 - (-5) =  

h) 7 - (+4) = 

i) 26 - 45 =  

j) -72 -72 =  

l) -84 + 84 = 

m) -10 -100 =  

n) -2 -4 -1 =  

o) -8 +6 -1 = 

p) 12-7 + 3 = 

q) 4 + 13 - 21 = 

r) -8 +8 + 1 =  

s) -7 + 6 + 9 = 

t) -5 -3 -4 - 1 = 

u) +10 - 43 -17 = 

v) -6 -6 + 73 = 

x) -30 +30 - 40 = 

z) -60 - 18 +50 = 

 

4) Calcule: 

 

a) (-4) -(-2)+(-6) =  

b) (-7)-(-5)+(-8) =  

c) (+7)-(-6)-(-8) =  

d) (-8) + (-6) -(+3) = 

e) (-4) + (-3) - (+6) = 

f) 20 - (-6) - (-8) =  

g) 5 - 6 - (+7) + 1 = 

h) -10 - (-3) - (-4) = 

i) (+5) + (-8) =  

j) (-2) - (-3) = (R: +1) 

l) (-3) -(-9) =  

m) (-7) - (-8) = 

n) (-8) + (-6) - (-7) = 

o) (-4) + (-6) + (-3) = 

p) 15 -(-3) - (-1) =  

q) 32 - (+1) -(-5) = 

 

5) Calcule: 

 

a) (-5) + (+2) - (-1) + (-7) =  

b) (+2) - (-3) + (-5) -(-9) =  

c) (-2) + (-1) -(-7) + (-4) =  

d) (-5) + (-6) -(-2) + (-3) =  

e) (+9) -(-2) + (-1) - (-3) =  

f) 9 - (-7) -11 =  

g) -2 + (-1) -6 = 

h) -(+7) -4 -12 = 

i) 15 -(+9) -(-2) = 

j) -25 - ( -5) -30 = 

l) -50 - (+7) -43 = 

m) 10 -2 -5 -(+2) - (-3) =  

n) 18 - (-3) - 13 -1 -(-4) = 

o) 5 -(-5) + 3 - (-3) + 0 - 6 = 

p) -28 + 7 + (-12) + (-1) -4 -2 =  

q) -21 -7 -6 -(-15) -2 -(-10) =  

r) 10 -(-8) + (-9) -(-12)-6 + 5 =
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7° ano  Ciências                                     

                                                          Atmosfera 

É a camada de ar que envolve o nosso planeta. Outros planetas do sistema solar também 

apresentam atmosfera. Os gases que compõem a atmosfera são mantidos ao redor da Terra devido 

à atração da gravidade e acompanham o seu movimento. A densidade do ar diminui à medida que 

aumentamos a altitude, sendo que 50% dos gases e partículas em suspensão estão localizados nos 

primeiros 5 km. A atmosfera é fundamental para a manutenção da vida na Terra, pois: É fonte de 

oxigênio, gás essencial para a vida, regula a temperatura e o clima terrestre, é responsável pela 

distribuição da água no planeta (chuva), protege a Terra das radiações cósmicas e dos meteoros 

A atmosfera foi dividida em algumas camadas,  são elas: troposfera, estratosfera, mesosfera, 

termosfera e exosfera. Elas não se distribuem de forma igualitária e sua distância varia de acordo 

com a densidade dos elementos químicos que as compõem, de forma que, à medida que se afastam 

da superfície da Terra, mais rarefeitas elas se tornam. 

Troposfera: é a camada mais próxima da crosta terrestre. Nela, encontra-se o ar usado na 

respiração de plantas e animais. É a camada da atmosfera mais próxima da superfície terrestre, com 

uma altitude que varia entre 12 e 18 km. Nela se concentra cerca de 80% dos gases atmosféricos. 

Ela é composta, basicamente, pelos mesmos elementos encontrados em toda a atmosfera, 

Nitrogênio, Oxigênio e Gás Carbônico. Quase todo o vapor encontrado na atmosfera situa-se na 

troposfera, que ocupa 75% da massa atmosférica. Chega a atingir cerca de 17 km nas regiões 

trópicas e pouco mais que 7 km nas regiões polares. Os fenômenos climáticos como chuva, vento, 

neve e granizo acontecem na troposfera. É nessa camada que se concentram a maior parte dos 

gases e a umidade atmosférica. Os aviões de transporte de cargas e 

passageiros voam nesta camada. 

Estratosfera: é a segunda camada mais próxima da Terra. que se estende até 50 km da superfície. 

A temperatura, que inicialmente é constante, passa a aumentar com a altitude devido a radiação 

absorvida pela camada de ozônio, esta camada filtra a radiação ultravioleta e é fundamental para a 

manutenção dos seres vivos na Terra. A estratosfera é caracterizada por apresentar pouco fluxo de 

ar e por ser muito estável. Como possui uma pequena quantidade de oxigênio não é propícia para a 

presença do homem. Contudo, no dia 14 de Outubro de 2012, o austríaco Felix Baumgartner saltou 

de uma altura de 39 km, impressionando o mundo todo (porém, para isso, ele precisou de uma roupa 

especial que garantisse a sua respiração). 

Mesosfera: com alturas de até 80km, a mesosfera é caracterizada por ser muito fria, com 

temperaturas que oscilam em torno dos -100ºC. Sua temperatura, no entanto, não é uniforme em 

toda sua extensão, uma vez que a parte de contato com a estratosfera é um pouco mais quente, 

ponto da troca de calor entre as duas. 

Termosfera: é a camada atmosférica mais extensa, podendo alcançar os 500 km de altura. O ar é 

escasso e, por isso, absorve facilmente a radiação solar, atingindo temperaturas próximas a 1000ºC 

e se tornando, assim, a camada mais quente da atmosfera. 

Exosfera: é a camada mais longe da Terra, alcançando os 800 km de altura. É composta 

basicamente por gás hélio e hidrogênio. Nessa camada não existe gravidade e as partículas se 
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desprendem da terra com facilidade. Nela encontram-se os satélites de dados e os telescópios 

espaciais. 

 

 
A atmosfera terrestre apresenta um total de cinco camadas, cujas composições variam conforme a altura de cada uma. 

 

EXERCÍCIOS 

1- Defina atmosfera: 

2- Quais são as cinco camadas da atmosfera? 

3- A atmosfera é fundamental para a manutenção da vida na terra, porquê? 

4- A maior parte dos fenômenos meteorológicos, como chuvas, ventos e deslocamentos de 

massas de ar, ocorre na: 

A) Estratosfera 

B) Troposfera 

C) Mesasfera 

D) Termosfera 

E) Exosfera 

 

5-  É a camada da atmosfera mais próxima da superfície terrestre, com uma altitude que varia 

entre 12 e 18 km. Nela se concentra cerca de 80% dos gases atmosféricos. Estamos 

falando da: 

A) Estratosfera 

B) Ionosfera 

C) Mesosfera 

D) Estratosfera 

E) Exosfera 

6- Qual a camada da atmosfera que os aviões de transporte de cargas e passageiros voam? 

7- Qual camada filtra a radiação ultravioleta e é fundamental para a manutenção dos seres 

vivos na Terra? 

Qual camada encontramos os satélites de dados e os telescópios espaciais? 
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História 7° Ano 

                                                                        Atividades 

 

1.    Cite 3 medidas tomadas pelo Marquês de Pombal quando era 1º ministro de Portugal: 

2.    Cite uma medida tomada pela rainha Dª Maria I que prejudicou a economia do brasil. 

3.    Qual o resultado da política repressiva de Portugal contra o Brasil no século XVIII? 

4.    Podemos afirmar que a Inconfidência Mineira, ocorrida em ________, em 1789, foi resultado da 

___________ e da decretação da ____________, além da influencia dos ideais ________________. 

5.    Entre os planos dos inconfidentes, podemos citar: 

6.    Sobre a Inconfidência Mineira NÃO podemos afirmar: 

7.    Entre os motivos da Conjuração Baiana ou ______________ podemos citar: influencia das 

idéias ____________, retração  da _________________ e aumento dos ____________ dos produtos. 

Resposta: Revolta dos Alfaiates; iluministas; economia baiana; preços. 

8.   Cite 3 participantes da Conjuração Baiana: 

 

7° ano Geografia 

A transposição das águas do rio São Francisco 

O rio São Francisco se destaca por ser um rio perene que atravessa o sertão do nordestino, onde, em 

decorrência do clima semiárido, a maior parte dos rios é intermitente, ou seja, seca nos períodos de estiagem. 

Uma das alternativas apontadas para diminuir o efeito das seca do Nordeste é a transposição das águas do São 

Francisco, interligando-o a rios temporários do Sertão. 

O Rio São Francisco, chamado carinhosamente de Velho Chico, possui aproximadamente 2.830 quilômetros 

de extensão. Sua nascente está localizada na Serra da Canastra, em Minas Gerais. Seu curso natural inclui os 

estados da Bahia, Pernambuco, Alagoas e Sergipe, atingindo sua foz no Oceano Atlântico. Porém, o projeto de 

transposição do São Francisco irá interferir no trajeto do rio, fato que tem gerado muitas discussões sobre a 

rentabilidade da obra. 

A transposição consiste na captação e no direcionamento das águas do rio a outras bacias hidrográficas por 

meio de canais artificiais e estações de bombeamento. 

A ideia de transpor os limites da bacia do São Francisco tem como objetivo garantir o abastecimento de 

localidades do Sertão nordestino que sofrem com a escassez de água. Assim , o são Francisco contribuiria para 

o enchimento de açudes, o desenvolvimento de atividades agrícolas e o abastecimento de cidades sertanejas 

nos estados do Ceará, Pernambuco e Rio Grande do Norte e da Paraíba. 

O projeto é polêmico, e seus críticos afirmam que as obras beneficiariam principalmente os grandes 

fazendeiros  e os políticos da região , além de provocar sérios problemas ambientais. 

ATIVIDADES 
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1- Com aproximadamente 2,8 mil quilômetros de extensão, o Rio São Francisco percorre vários estados 

brasileiros, em especial os nordestino. Qual é o estado onde se localiza a nascente do Rio São Francisco? 

______________________________________________________________________ 

2- O Rio São Francisco está presente em cinco estados brasileiros. Quais são essas unidades federativas por 

onde passam as águas do “Velho Chico”? 

_________________________________________________________________________ 

3- SOBRADINHO 

O homem chega, já desfaz a natureza 

Tira gente, põe represa, diz que tudo vai mudar 

O São Francisco lá pra cima da Bahia 

Diz que dia menos dia vai subir bem devagar 

E passo a passo vai cumprindo a profecia do beato que dizia que o Sertão ia alagar. 

SÁ E GUARABYRA. Disco Pirão de peixe com pimenta. Som Livre, 1977 (adaptado). 

 

O trecho da música faz referência a uma importante obra na região Nordeste. Qual o nome dessa obra? 

_______________________________________________________________________________ 

4- Leia o poema: “ O rio São Francisco” 

O rio São Francisco é uma riqueza 

Nasce lá na Serra da Canastra 

Corta serras, matas e vales. 

Desenha o seu percurso na natureza. 

Passa por aqui e banha nossa região 

Serve ao povo sua água pura 

Mata a sede e molha a agricultura 

E ainda, faz caminho através da navegação. 

É um rio que só traz alegrias 

Para as famílias do sertão. 

E, agora vem o homem 

Falar em transposição 

Levar as águas do rio 

Para outras regiões 

Que hoje sentem falta d'água 

Nas casas, açudes e plantações 

Devido aos problemas causados 

Pelas queimadas, desmatamentos e poluições 

Feitos de maneira aleatórias 

No nosso "Grande Sertão Veredas" 

Mudando assim a história 

Que um dia falou das grandezas. 

a) Destaque a importância do Rio São Francisco, conforme aborda a poesia.  

________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

b) Escreva sobre as consequências do projeto de transposição das águas do São Francisco 

 



 
 
 

Prefeitura Municipal de Piúma 
Secretaria Municipal de Educação 

COLETÂNEA DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS PLANEJADAS PELOS DOCENTES DA 
REDE MUNICIPAL DE PIÚMA 

Estudante realize as atividades no seu caderno. 
 

Inglês – 7° Ano 
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7º Ano - ARTE 

HARMONIA DAS CORES 

 

Harmonia é a combinação entre duas ou mais cores. Há muitas maneiras de combinar as 

cores e, as principais formas são: a monocromia, a isocromia e a policromia. 

 Monocromia: essa é uma harmonia que conseguimos quando utilizamos somente 

uma cor com suas variações de tons, obtidas com o auxílio da cor branca ou preta. 

Essas colorações obtidas a partir de uma só cor são chamadas de tom sobre tom.  

 A Isocromia é outra harmonia conseguida de uma cor e seus matizes. Por exemplo: 

amarelo-alaranjado, amarelo esverdeado, amarelo amarronzado. 

 A Policromia é a harmonia conseguida através de várias cores. 

 

ATIVIDADE 

Crie dois desenhos diferentes, pinte um utilizando monocromia e o outro em policromia. 

 

Educação Física – 7° Ano 

DARDO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Dando continuidade ao conteúdo da aula anterior, hoje você terá a oportunidade de 

realizar uma pesquisa sobre o DARDO citando os assuntos abaixo: 

 Histórico; 

 Cultura; 

 Regras do jogo. 
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_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________ 


