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EMEF “MANOEL DOS SANTOS PEDROZA”   

7° ANO - 4ª Coletânea de Atividades Pedagógicas - CAPs    

    Aluno(a):____________________________________________________Turma:_____   

Orientações:   

• As respostas das atividades deverão ser registradas no caderno;   

• Estar  atento a explicação do professor(a), no grupo de Whats App, para  realizar a atividade  com  sucesso.   

• Fazer  a  atividade   com  atenção  e capricho.   

• Leia a explicação com atenção e resolva as atividades na data determinada.  
• O tempo previsto para a realização da atividade são de 15 dias.   

• Qualquer dúvida é só entrar em contato pelo Whats App no privado do professor no horário de aula.  

   

    LÍNGUA PORTUGUESA:   

Habilidades:  
- Identificar a ideia central de textos, demonstrando compreensão global.   

- Compreender e identificar os verbos.  

- Classificar os verbos de acordo com os seus tempos verbais.  

  

VERBO (palavra que exprime estado, ação ou fenômeno da natureza e admite variação de tempo, 

modo, número, pessoa e voz).  

Classificação  Conceito  Exemplos  

Regular  
É o verbo cujo radical não sofre 

alteração.  

Cantar – canto, cantas, canta, 

cantamos, cantais, cantam.  

Irregular  

É o verbo que sofre alterações no 

radical ou nas terminações ao ser 

conjugado.  

Ouvir – ouço, ouves, ouve, 

ouvimos, ouvis, ouvem.  

  

Flexão dos verbos  

• Número: singular (eu, tu, ele) ou plural (nós, vós, eles).  

• Pessoa: são três.  

a) A primeira é aquela que fala; corresponde aos pronomes eu (Singular) e nós 

(plural).  

b) A segunda é aquela com quem se fala; corresponde aos pronomes tu (singular) e 

vós (plural).  

c) A terceira é aquela de quem se fala; corresponde aos pronomes ele (singular) e 

eles (plural).   Modo indicativo: apresenta o fato de maneira positiva, real. Ex.: ando, falei, 

cantei.  

• Tempos: Relaciona-se ao momento em que acontece a ação, indica a ideia de um processo ora 

concluído, em fase de conclusão ou que ainda está para concluir.  

a) Presente – ex.: Joana estuda bastante.  

b) Pretérito   

• Perfeito – ex.: Joana estudou bastante.  

• Imperfeito – ex.: Joana estudava bastante.  

• Mais-que-perfeito – ex.: Joana estudara bastante. c) Futuro  

• Do presente – ex.: Joana estudará bastante.  

• Do pretérito – ex.: Joana estudaria bastante.  

  

1. Complete as frases abaixo empregando os verbos entre parênteses nos tempos verbais indicados:  

a) Fique tranquilo, pois eu ____________ muito bem neste lugar. (caber – futuro do presente)  

b) Vocês ____________ muito para a prova. (estudar – presente)  



                                                           

                                                                                               7ºANO – EMEF “Manoel dos Santos Pedroza” – ANO: 2021-  2   

c) Joanice só se ____________ com João se ele fosse mais responsável. (casar – futuro do pretérito)  

d) Pedro ________ o cabelo na barbearia. (cortar – pretérito perfeito)  

e) Os alunos ____________ juntos nas férias. (viajar – pretérito imperfeito)  

f) Quando notei, a água já _________________da banheira. (transbordar – pretérito mais-que-perfeito).  

2. Observe a tirinha abaixo e responda:  

   
a) No primeiro quadrinho o personagem emprega a forma verbal tá. Reescreva o verbo de acordo com 

a norma-padrão.   

b) O emprego de tá é aceitável no contexto? Por quê?  

c) Por que o personagem na segunda tirinha se mostra insatisfeito?  

d) No trecho “o humano não deixou...”, em que tempo e em qual pessoa está o verbo destacado?  

e) Transcreva a frase a seguir para o futuro do presente:  

“Ele tem que aprender!”  

f) Que outra expressão coloquial foi utilizada na conversa entre os personagens no primeiro quadro? E 

como ficaria a frase utilizando a linguagem culta padrão?  

  

3. Leia o texto a seguir e responda as questões:  

  

A menininha foi visitar a avó no campo. A avó tinha uma criação enorme de aves, e a menininha, que 

morava na cidade, ficou encantada. De repente, passeando pelos arredores da fazenda da vovó, ela viu 

um pavão. Voltou correndo para casa e, toda alegre, avisou para a vovó:  

- Vovó... vovó... uma de suas galinhas está dando flor!  

Ziraldo a) Grife os verbos encontrados no texto.  
b) Identifique o número (singular/plural) e a pessoa (1ª/2ª/3ª) de cada forma verbal a seguir:  

• “A menininha foi visitar a avó no campo.”   Voltamos correndo para casa...  

• ...ela viu um pavão.  

• Suas galinhas estão dando flor!  

• Moravas na cidade.  

c) Que situação gera o humor do texto?  

  

4. Faça de acordo com exemplo, colocando as frases no passado e no futuro:  

Ágata é namorada de João. / Ágata foi namorada de João. / Ágata será namorada de João. a) 

Eu trago sua meia na mala.  

b) Eles fazem tudo pelos amigos.  

c) Nós estudamos muito.  

d) Ela vai à feira todos os domingos.  

e) Vocês amam suas famílias.  

  

5. Observe a tirinha abaixo:  
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a) Reescreva o diálogo da tirinha de acordo com a norma culta padrão fazendo as adequações 

necessárias.  

b) Em que está baseado o humor da tirinha?  

  MATEMÁTICA   

        Frações equivalentes e simplificação  

 Objetivo:* (EF06MA06) Compreender, comparar e ordenar frações associadas às ideias de partes de 
inteiros e resultado de divisão, identificando frações equivalentes.  

                 * Compreender a representar quantidades não inteiras que constantemente manifestam-se em 

situações do seu cotidiano.  

                  

 # FRAÇÕES EQUIVALENTES  

As frações equivalentes são diferentes possibilidades de frações que representam uma mesma 

quantidade. Por exemplo, se eu comprar uma pizza, dividi-la em 4 partes iguais e pegar apenas um 

pedaço, estarei com   da pizza. No entanto, se eu pegar a mesma pizza e dividi-la em 8 partes iguais e 

pegar dois pedaços, estarei com  da pizza.  

Então, vamos fazer uma atividade experimental : Desenhe  3 retângulos iguais. No primeiro, divida em 2 

partes iguais e pinte  uma; no segundo, 4 partes iguais e pinte duas; e no terceiro, divida em 8 partes iguais 

e  pinte 4.  

Agora, responda:   

Podemos dizer que essas frações são equivalentes? Justifique sua resposta.  

  

# SIMPLIFICAÇÃO DE  FRAÇÕES  

Simplificar uma fração consiste em dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número. Você pode 

simplificar uma fração por partes. Veja:  

24 → 24:2 = 12 → 12:2 = 6 → 6:3 = 2  

36     36:2    18     18:2    9      9:3    3 Exercícios:  

1) Encontre frações equivalentes para a fração 2/3.  

  

2) Qual das frações das alternativa abaixo é uma fração equivalente para a fração 5/6? Justifique! a) 

10/3        b) 21/12          c) 25/30           d) 15/20  

3) Encontre uma fração equivalente e irredutível para a fração 20/42.  

4) Determine 3 frações equivalentes para 1/3.  

5) Simplifique as frações abaixo  até obter uma fração irredutível:  

a) 35/40         b) 48/ 30          c) 14/ 49        d) 100/84          e) 27/45          f) 12/ 36  

EXERCÍCIOS COMPLEMENTARES  

 # LIVRO DIDÁTICO  

- Página 30, números: 2,3 e 5   

-Página 31, número: 9  

 Página 32, números: 13 e 14( letras a ,b)  

- Página 55, número : 10  

- Página 57, número : 12   

https://mundoeducacao.uol.com.br/matematica/fracao.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/matematica/fracao.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/matematica/fracao.htm
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-Página 58, número : 18( letras a,b)  

 ATENÇÃO: # alunos que enviam a foto para o professor ,copiar e responder os exercícios no caderno. 

# alunos que entregam a coletânea na escola, copiar e responder os exercícios numa folha avulsa e 

grampear na coletânea.  

  

 GEOGRAFIA   

TEMA: POPULAÇÃO BRASILEIRA  

OBJETIVO: Analisar a distribuição territorial da população brasileira.  

O BRASIL É UM PAÍS POPULOSO  

 Atualmente, o Brasil possui a quinta maior população do mundo, conforme dados do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), o país atingiu em 2015, 204 milhões de habitantes, apresentando uma 

concentração populacional inferior apenas a dos referidos países: China (1,376 bilhão), Índia (1,311bilhão), 

Estados Unidos (321 milhões) e Indonésia (257milhões).  

 População: É o conjunto de habitantes ou pessoas que vive em um determinado lugar, município, povoado, 

região, país. A Região Sudeste é a mais populosa e mais povoada do Brasil, com destaque para os estados 

de São Paulo e Rio de Janeiro. Há quatro décadas, o Sudeste caracteriza-se como tal.   

A expectativa de vida do brasileiro está crescendo a cada ano, fator resultante de melhorias nas condições 

de vida e saúde no país. Conforme pesquisa realizada pelo IBGE, a população do Brasil vive em média 72,8 

anos. Atualmente, o país ocupa o 80° lugar no ranking mundial da expectativa de vida da Organização das 

das Nações Unidas (ONU).   

A taxa de mortalidade infantil é outro índice social que tem apresentado melhorias. A utilização de novos 

tipos de remédios e vacinas ocasionou a diminuição no número de mortes provocadas por doenças como o 

sarampo, a tuberculose e o tétano. Conforme dados de 2009, publicados pelo o IBGE, a taxa de mortalidade 

infantil no Brasil passou de 33,5 crianças mortas por mil nascidas vivas, para 22, entre 1998 e 2009. 

Entretanto, o país tem muito a melhorar, especialmente em relação à desigualdade social, à saúde, 

educação, distribuição de renda, segurança, entre outros fatores.   

1) Após a leitura do texto responda: O que é população?  

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________  

2) De acordo com o texto apresentado, qual o país possui a maior população do mundo?  

_____________________________________________________________________________________  

3) Quais os países possuem uma população maior que a do Brasil?  

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________  

4) Qual a região é a mais populosa e povoada do Brasil?  

_____________________________________________________________________________________  

5) Quais os estados que compõem a região mais populosa e povoada do Brasil?  

_____________________________________________________________________________________  

  

        CIÊNCIAS  

Objeto de conhecimento / conteúdo: Misturas homogêneas e heterogêneas; Separação de materiais.  

Objetivos da aula:   

 Classificar como homogênea ou heterogênea a mistura de dois ou mais materiais (água e sal, água 

e óleo, água e areia etc.).  

 Identificar evidências de transformações químicas a partir do resultado de misturas de materiais que 

originam produtos diferentes dos que foram misturados (mistura de ingredientes para fazer um bolo, 

mistura de vinagre com bicarbonatode sódio etc.).  

 Selecionar métodos mais adequados para a separação de diferentes sistemas heterogêneos a 

partir da identificação de processos de separação demateriais (como a produção de sal de cozinha, 

a destilação de petróleo, entre outros).  

               Metodologia: Leitura Textual, visualização de vídeo explicativo e elaboração de atividade  reflexiva.  

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

características, dizemos que ocorreu uma MISTURA. 

A exemplo da água com sal, granito, água do mar,  

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

componente/material.  
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 Pela quantidade de FASES, número de partes visíveis na misturas, temos: MONIFÁSICA (se vê 1 fase), 

DIFÁSICA (contém  

2 fases), TRIFÁSICA (contém 3 fases), POLIFÁSICA (se vê 4 ou mais fases). Assim se diz que a mistura 

pode ser de dois  

tipos: MISTURA HOMOGENA ou SOLUÇÃO e MISTURA   

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

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

dissolve o soluto. As soluções em que a água é o solvente são chamadas soluções aquosas. Também há 

soluções gasosas, como o ar não poluído, e soluções sólidas, como as ligas metálicas. A quantidade de 

soluto em relação à quantidade de solvente pode variar em uma mistura. Se adicionarmos uma 

quantidade muito grande de sal à água, chegaremos a um ponto em que o soluto não se dissolve mais, 

e se deposita no fundo do recipiente. A mistura passa então a ser heterogênea.  

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

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

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

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

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

das misturas.  

Links de acesso aos vídeos explicativos   

 Misturas                                                                                      Separação de misturas   

https://www.youtube.com/watch?v=U0LbDogajz8                 https://www.youtube.com/watch?v=nbDYlHfW5a  

 

HETEROGENEA.   

MISTURAS   

                                                     HOMOGÊNEAS   

   

  

  

MISTURAS   

HETEROGÊNAS   

   

https://www.youtube.com/watch?v=U0LbDogajz8
https://www.youtube.com/watch?v=U0LbDogajz8
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01 - Após estudos no material sobre Misturas e Separação de misturas, realizem em seu caderno, os 

exercícios abaixo  

 

 

a) Classifique cada amostra ao lado de acordo com suas fases (monofásica, difásica, trifásica e 

polifásica) e pinte as misturas homogêneas.  

A:  E:  

B:  F:   

C:  G:  

D:  H:   

b) AGORA MARQUE COM X, AS MISTURAS HOMOGÊNEAS.  

  

  

  

Atividade reflexiva    
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     HISTÓRIA   

Objeto de conhecimento/conteúdo: O Renascimento   

Objetivos de aprendizagem: (EF07HI04) Identificar as principais características do Humanismo e do 

Renascimento e analisar seus significados.  

Leia com atenção:   

                                                 O  Renascimento O contexto   

Vimos que, a partir do século XI, a Europa Ocidental passou por uma série de mudanças importantes: uma 

delas foi o aumento da produção de alimentos por causa da expansão das áreas agrícolas e da utilização de 

novas técnicas de cultivo de terra. Com o aumento da produção de alimentos, as pessoas passaram, a viver 

mais e ter mais filhos, o que levou a um aumento crescente da população.  

Ao mesmo tempo, ocorreu também o crescimento do comércio com o Oriente; o aparecimento das feiras, 

das casas bancárias e o revigoramento das cidades. Mercadores circulavam pela Europa em suas 

caravanas, levando e trazendo mercadorias de diferentes partes do mundo; os banqueiros trocavam moedas; 

os donos de navios aumentavam sua frota.  

A burguesia (mercadores, banqueiros e donos de navios) enriquecida buscava um prestígio social e político 

correspondente a sua riqueza material. Medir, calcular, pesar, experimentar e projetar, operações essenciais 

ao sucesso das atividades mercantis, tornaram-se práticas e conhecimentos socialmente apreciados.  

Essas mudanças todas que vinham ocorrendo na Europa desde o século XI criaram as condições materiais 

para o surgimento do Renascimento, um movimento cultural intenso que começou no século XIV, nas 

cidades italianas, e se propagou por várias regiões da Europa.  

  

Renascimento: características   

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

características.  

● Valorização do passado greco-romano: as obras dos gregos e romanos da Antiguidade passaram a servir 

de modelo e inspiração para os artistas e cientistas do Renascimento.  
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● Antropocentrismo: o homem no centro das atenções, o homem passa a ser visto como um ser criativo, 

virtuoso, capaz de alcançar a glória e dono de seu próprio destino. Na época medieval predominava o 

teocentrismo (tudo convergia para Deus).  

● Individualismo: Atualmente a palavra individualismo é usada, muitas vezes, como sinônimo de egoísmo. 

No Renascimento, porém, tinha sentido positivo; significava a capacidade individual, o talento e / ou a 

criatividade de cada um.  

● Uma nova visão do tempo: o tempo pertence ao homem e este deve usá-lo em benefício próprio, inclusive 

para enriquecer emprestando dinheiro a juros. Já na visão do homem medieval, o tempo pertence a Deus; 

por isso é pecado emprestar dinheiro a juros, ou seja, cobrar pelo tempo que o dinheiro esteve emprestado. 

Atividades  

1.Sobre o Renascimento responda:  

a) Em que contexto surgiu?  

b) o que foi?  

c) Quais as principais características?  

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

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

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

tempo.  

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

Deus.  

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

quando anoitecia.  

3. Observe a imagem e responsa.  

  

O nascimento de Vênus.  

As características observadas na imagem expressam:   

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

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

c) O pensamento medieval, na qual a Igreja Católica estimulava a produção cultural que valorizava o corpo 

humano e as pesquisas científicas.   

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

humanismo.  

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

(___) No Renascimento existe a Valorização do Homem renascentista acredita que a verdade era 

encontrada por meio da fé e dos dogmas.  

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

(___) Os renascentistas desprezavam a natureza porque era fonte de pecado e da perdição.  
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(___) Leonardo da Vinci, Boticelli, Rafael Sanzio, Michelangelo são artistas do renascimento.  

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

(___) O Renascimento Cultural surgiu nas cidades Italianas.  

  

     INGLÊS   

OBJETIVO: Trabalhar a escrita , leitura e interpretação.  

                              

               TEXTO:    THE BEACH This is a beach. The weather is hot.  

Kate is making sand castle.  

Sam is swimming. A Young lady is surfing in the sea.  

Ben is playing with his dog.   

Peter is playing volleyball.  

Mary is playing tennis.  

John is running.   

  

ANSWER THE QUESTIONS:  

1 – How is the weather at the beach?  

A – COLD        B-  HOT        C – RAINY  

  

2 – What is Kate making?   

A – SAND CASTLES        B – BOAT        C –HOUSE  

  

3 – Who is swimming ?  

A – KATE        B – SAM        C – BEN  

  

4 – Who is Ben playing with?  

A – DOG        B – CAT        C – FISH  

  

5 – Who is playing volleyball?  

A – KATE        B – MARY        C- PETER  

  

6 – Who is playing tennis?  

A – MARY        B – JOHN        C- KATE  

  

  

 EDUCAÇÃO FÍSICA  

Orientações:   

 ▪  Vocês deverão colocar o nome completo, série e a data no caderno e a temática da aula;  

▪  O texto deverá ser lido, as atividades copiadas no caderno e logo deverá ser entregue ao 

professor através de foto enviada no whatsapp privado do professor; Objeto de conhecimento / 

conteúdo: Esportes - Esportes de marca.  

Objetivo: (EF67EF03) Experimentar e fruir esportes de marca, precisão, invasão e técnico-combinatórios, 

valorizando o trabalho coletivo e o protagonismo.   

      (EF67EF06) Analisar as transformações na organização e na prática dos esportes em suas diferentes 

manifestações (profissional e comunitário/lazer).  

       (EF67EF07) Propor e produzir alternativas par experimentação dos esportes não disponíveis e/ou 

acessíveis na comunidade e das demais práticas corporais tematizadas na escola.  

  

ATLETISMO  

 A história do atletismo começa junto com a história da própria humanidade. Os chamados homens das 

cavernas já corriam, saltavam e arremessavam objetos em suas práticas diárias como recursos para 

sobrevivência.  
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 O Atletismo conta a história esportiva no homem no Planeta. É chamado de esporte-base, porque sua prática 

corresponde a movimentos naturais do ser humano. Não por acaso, a primeira competição esportiva de que 

se tem notícia foi uma corrida, nos Jogos de 776 A.C., na cidade de Olímpia, na Grécia, que deram origem 

às Olimpíadas.  

 Na moderna definição, o Atletismo é um esporte com provas de pista (corridas), de campo (saltos e 

lançamentos), provas combinadas, como decatlo e heptatlo (que reúnem provas de pista e de campo), o 

pedestrianismo (corridas de rua, como a maratona), corridas em campo (cross country), corridas em 

montanha, e marcha atlética.  

                                                                    100 metros  

      

      

100 metros  

  

As principais modalidades do atletismo são:  

- Corrida de pista  

É a mais tradicional competição do atletismo e envolve várias provas.   

- Corridas disputadas em pistas ovais (cada atleta corre numa raia): 100 metros rasos, 200 metros rasos e 

400 metros rasos.  

- Corridas de Meio Fundo (os atletas não precisam ficar na raia): 800 metros e 1.500 metros.  

- Corridas de Fundo: 5.000 metros e 10.000 metros.  

- Maratona (disputada nas ruas): percurso de 42 km.  

  

-Corridas com obstáculos  

São realizadas dentro dos estádios e se dividem em quatro modalidades: 100 metros (feminino), 110 metros 

(masculino), 400 metros (masculino e feminino) e 3.000 metros (feminino e masculino).  

  

-Revezamento  

As provas de revezamento são disputadas por grupos compostos por quatro atletas cada. Cada atleta corre 

um quarto da pista e passa um bastão para o atleta seguinte de sua equipe.  

  

-Saltos  

- Salto em distância: o atleta corre numa pista, de no mínimo 40 metros, e deve efetuar o salto antes de 

uma tábua de 20 cm de largura. Ao cair na areia é feita a medição da distância obtida. Vence o atleta que 

conseguir o salto com maior distância.  

   

- Salto em altura: nesta competição o atleta deve percorrer uma pista (mínimo de 20 metros) e com uma 

vara saltar por cima do sarrafo (barra horizontal). O atleta pode tocar o sarrafo, porém o mesmo não pode 

cair. A altura vai aumentando a cada salto positivo. Vence o atleta que conseguir saltar maior altura sem 

derrubar o sarrafo.  

  

- Salto triplo: é uma combinação de três saltos sucessivos que terminam com a queda em uma caixa de 

areia.  

-Arremessos e Lançamentos  

Existem quatro modalidades nesta categoria: arremesso de peso, lançamento de dardo, de martelo e de 

disco. Em todas elas, vence o atleta que conseguir arremessar o objeto a uma distância maior.   

  

  PISTA   

                    100  metros                                     CAMPO                    100 metros   
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-Decatlo  

Praticada por homens, numa mesma prova são envolvidas dez modalidades do atletismo. As modalidades 

do decatlo são: corrida (100 metros), salto em distância, salto em altura, lançamento de peso, 400 metros, 

110 metros com barreira, lançamento de disco, lançamento de dardo, salto com vara e corrida de 1500 

metros. Vence o atleta que conseguir maior pontuação no geral das provas.  

  

-Heptatlo  

Prova combinada somente para mulheres. Envolve sete modalidades do atletismo: 100 metros com 

barreira, lançamento de peso, lançamento de dardo, salto em altura, salto em distância, corrida de 200 

metros e 800 metros. Vence a atleta que conseguir maior quantidade de pontos no geral.  

  

ATIVIDADES:  

1 - Pesquise em qual prova cada atleta compete e preencha a coluna da tabela abaixo.  

  

N⁰  ATLETA   N⁰  PROVA  

1   Joaquim Carvalho Cruz       800m rasos   

2   Vanderlei Cordeiro de Lima      Maratona   

3   Maurren Higa Maggi       Salto em distância   

4   Adhemar Ferreira da Silva       Salto triplo   

5   Thiago Braz da Silva       Salto com vara   

  

2 - Baseado no texto acima, responda: Por que o homem atual se exercita menos que o homem 

primitivo?  

A) Devido ao progresso e a modernidade, que facilitam a vida do homem atual.  

B) Historicamente os dois apresentam o mesmo nível de atividade física.   

C) Pelo contrário, o homem atual se exercita muito mais.  D) O homem primitivo gostava de fazer mais 

exercícios  

  

3 – O salto em distância exige técnica para que o atleta consiga bons resultados. Analise a figura abaixo 

e responda a alternativa que compõe as fases dessa modalidade.  

  

A) Corrida, salto, arremesso e queda.   

B) Andar, salto, lançamento e vôo.  

C) Corrida, impulso, vôo e queda.  

D) Andar, vôo e queda.  

  

  

4 - Complete:  

O salto em distância é dividido em fases. A fase ___________ precisa ser em ritmo veloz, com passadas 

largas e sincronizadas para obter velocidade suficiente para a fase seguinte.  

A) Vôo                    B) Queda                     C) Corrida                        D) Impulso  

  

  

5 - As corridas de fundo são corridas de longa distância. Sua principal prova é: 

A) A maratona.                                          B) A corrida de 1.500 metros. C) A 

corrida de revezamento.                   D) A corrida com barreira  

  

ARTE  

Habilidade: (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.  
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COMPOSIÇÃO VISUAL (LINHAS).  

  

A LINHA  

A linha, assim como o ponto, é elemento essencial na composição visual. Podemos classificar as linhas da 

seguinte maneira: Quanto à forma a linha pode ser:  

  
  

ATIVIDADE 1:  

Crie em seu caderno de arte, um lindo desenho utilizando três tipos de linha acima e preencha o desenho 

com apenas um tipo de linha. Seja criativo! Exemplo a baixo:  

  
ATIVIDADE 2:  

Vamos preencher o desenho da folha, utilizando a linha reta e curva. Capriche!  

  


