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EMEF   “MANOEL DOS SANTOS PEDROZA” 

7° ANO - 6ª Coletânea de Atividades Pedagógicas - CAPs  

Aluno(a):______________________________________________________Turma:_____ 

Orientações: 

▪ É necessário o auxílio de um adulto para a execução das atividades; 
▪ Orientamos que as atividades sejam coladas no caderno do aluno para melhor organização; 
▪ Lembre-se de colocar a data e o número da atividade no caderno. 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 
Nesta coletânea usaremos o livro didático de língua portuguesa. Vocês deverão responder as 

questões no caderno, coloquem os números das páginas e enumerem as questões. 

 Páginas 152 e 153: 

Faça a leitura da frase descrita no livro e responda as questões de 1 a 3; 

Na questão 4 faça a interpretação do texto não verbal e responda as perguntas; 

E na questão 5 leia os quadrinhos e responda o que se pede. 

 Página 154 e 155:  

Na página 154 inicie no tópico prática de leitura e responda as questões reflexivas de 1 a 3. Leia o texto 

intitulado A troca, da autora Lygia Bojunga e na página 155 responda as questões de 1 a 5; 

 
MATEMÁTICA 

Objetivos: ( EF07MA04) – Comparar  e ordenar números inteiros em diferentes contextos, incluindo o 

histórico, associá-los a pontos da reta numérica e utilizá-los   em situações  do cotidiano. 

NÚMEROS POSITIVOS E NEGATIVOS 

I – Um pouco de história 

Com o início do Renascimento surgiu a expansão comercial, que aumentou a circulação de dinheiro, 

obrigando os comerciantes a expressarem situações envolvendo lucros e prejuízos. A maneira que eles 

encontraram de resolver tais situações problemas consistia no uso dos símbolos + e –. Suponha que um 

comerciante tenha três sacas de arroz de 10 kg cada em seu armazém. Se ele vendesse 5 Kg de arroz, 

escreveria o número 5 acompanhado do sinal –; se ele comprasse 7 Kg de arroz, escreveria o numeral 7 

acompanhado do sinal +. 

Utilizando essa nova simbologia, os Matemáticos da época desenvolveram técnicas operatórias capazes de 

expressar qualquer situação envolvendo números positivos e negativos. 

 

II) Utilidades dos números positivos e negativos 

                                        
Temperatura: Usamos números positivos e negativos para marcar a temperatura. Se a temperatura estiver 

em 20 graus acima de zero, podemos representá-la por +20 (vinte positivo) . Se marcar 10 graus abaixo de 

zero, essa temperatura é representada por -10 (dez negativo). 

Conta bancária: é comum a expressão saldo negativo. Quando retiramos (débito) um valor superior ao 

nosso crédito em uma conta bancária, passamos a ter saldo negativo. 

Nível de altitude: quando estamos acima do nível do mar, estamos em uma elevação (altitude positiva). 

Quando estamos abaixo do nível do mar, estamos numa depressão (altitude negativa). 

ATIVIDADES: 
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1) Pesquise em jornais, sites, panfletos, revistas e livros  e cite pelo menos cinco situações práticas em que 

usamos os números positivos e negativos na nossa sociedade: 

 

2) Em cada caso, escreva o número positivo ou negativo correspondente a cada situação descrita abaixo; 

a) uma temperatura de 25 ºC acima de zero. 

b) um saldo negativo de R$ 150,00. 

c) uma profundidade de 2000 m. 

d) 10 pontos perdidos por uma equipe em um torneio. 

e) um crédito de R$ 600,00. 

f) 4 andares acima do térreo. 

g) uma temperatura de 5 ºC abaixo de zero. 

h) um débito de 600 reais na conta bancária. 

3)  Uma escola promoveu jogos esportivos cujos resultados estão descritos abaixo: 

Carlos            3 pontos ganhos 

Sílvio              8 pontos perdidos 

Paulo              7 pontos ganhos 

 Represente  a pontuação de cada estudante  com um número positivo ou negativo e depois, Coloque os 
nomes na ordem do melhor classificado para o pior. 

4) Uma empresa deve R$ 5400,00 para seus funcionários, mas irá receber R$ 7300,00 de outra empresa. 
Represente situação dessa empresa depois de receber o dinheiro com apenas um número positivo ou  ne-
gativo ? 

5 – Para fazer um bolo, Renata gastou R$ 27,00. Ela vendeu o bolo por R$ 70,00. Qual foi o seu lucro? 

 

EXERCÍCIOS COMPLEMENTARES 

Livro didático páginas 96 e 97 

Números 1 ao 6 

HISTÓRIA 

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

Renascimento e analisar seus significados. 

ATIVIDADES 

1) O movimento intelectual e cultural que caracterizou a transição da mentalidade medieval para a 

mentalidade moderna ficou conhecido como: 

a) Renascimento. 

b) Colonização. 

c) Descobrimento. 

d) Humanização. 

 

2) Com relação as artes e as letras de seu tempo, os humanistas dos séculos XV e XVI, afirmavam: 

a) que a literatura e as artes plásticas passavam por um período de crescimento, dando continuidade ao 

período medieval. 

b) que a literatura e as artes plásticas, em profunda decadência no período anterior, renasciam com o 

esplendor da Antiguidade. 

c) que as letras continuavam as tradições medievais, enquanto a arquitetura, a pintura e a escultura rompiam 

com os velhos estilos. 

d) que as artes plásticas continuavam as tradições medievais, enquanto a literatura criava estilos. 
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3) Referindo-se ao Renascimento, é correto afirmar que: 

a) surgiu na Grécia por volta do século II d. C, tendo sido pouco influente na Itália. 

b) os renascentistas criticavam o humanismo por ser uma forma de pensamento filosófico que considera o 

ser humano como a obra mais importante da criação. 

c) caracterizou-se principalmente pela valorização da racionalidade do ser humano, isto é, da capacidade 

humana de conhecer a realidade por meio da razão e da observação objetiva da natureza, não mais pela 

crença nas explicações religiosas e na tradição. 

d) o Renascimento foi a expressão cultural das profundas mudanças da Europa na passagem da Idade 

Moderna para a Idade Contemporânea e teve início na Alemanha, no século XVII. 

 

4) No seu livro didádico, leia o texto da página 67 “Conceito e preconceito” e logo após a leitura, copiar  e 

responder as letras: a, b, c , d. 

 

GEOGRAFIA 

DISTRIBUIÇÃO DA POPULAÇÃO BRASILEIRA 

Há muita gente no Brasil! Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE –O Brasil possui 
uma área territorial de 8,5 milhões de km², significa que nós temos uma média de mais ou menos 27 pessoas 
para cada quilômetro quadrado, ou seja, tem espaço para todo mundo! 

O grande problema é que a população brasileira distribui-se irregularmente pelo nosso território. E o que 
isso quer dizer? Isso significa que algumas regiões concentram mais pessoas, enquanto em outras há mais 
espaço sobrando, até porque precisamos de lugares em que a natureza esteja mais preservada, livre de 
cidades, grandes fazendas e outras atividades humanas. 

Se observarmos o mapa a seguir, podemos notar como ocorre a distribuição da população brasileira: 

 

                   Mapa da distribuição da população brasileira pelo território ¹ 

Como podemos ver, a distribuição da população brasileira é muito limitada às zonas litorâneas do país. Isso 
se deve a motivos históricos e geográficos, que vêm desde os tempos de colonização até os períodos 
posteriores. Por exemplo: a grande concentração econômica e política do Brasil no Sudeste brasileiro, 
sobretudo nos séculos XVIII e XIX, fez com que a maior parte dos habitantes do país se concentrasse nessa 
região. 

https://escolakids.uol.com.br/territorio-brasileiro.htm
https://escolakids.uol.com.br/populacao-brasileira.htm
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Sudeste: é a região mais populosa do Brasil, com mais de 80 milhões de habitantes, com 42% da população 
brasileira e 87 habitantes para cada quilômetro quadrado. É muita gente no mesmo lugar! Para se ter uma 
ideia, se consideramos a cidade de São Paulo e a sua região metropolitana, temos mais habitantes (19 
milhões) do que o Centro-Oeste inteiro! 

Nordeste: é a segunda região mais populosa, com quase 54 milhões de pessoas e 27,7% da população do 
nosso país. Ao todo, são mais de 34 pessoas para cada quilômetro quadrado. 

Sul: a terceira região mais populosa do Brasil, com 27 milhões de habitantes. Como a sua área é menor 
entre as regiões brasileiras, a sua densidade populacional (habitantes por quilômetro quadrado) é de 47,8 
hab/km². 

Norte: é a quarta mais populosa, ganhando somente do Centro-Oeste brasileiro. Sua população é de 16 
milhões de pessoas, mas podemos dizer que essa é a região mais “vazia” do país, pois é a maior e apresenta 
muito espaço sobrando... Ao todo, sua densidade demográfica é de quatro habitantes para cada quilômetro! 

Centro-Oeste: é a última colocada e possui 14,5 milhões de pessoas, com uma densidade demográfica de 
8,6 hab/km². Mesmo assim, temos grandes cidades nessa região, sendo Brasília e Goiânia as maiores delas. 

ATIVIDADES: 

1-Qual a área territorial do Brasil? __________________________________________________________ 

2-Explique porque a distribuição da população brasileira é muito limitada às zonas litorâneas do país? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

3- O grande problema é que a população brasileira distribui-se irregularmente pelo nosso território. E o que 

isso quer dizer? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

4-Classifique as regiões de acordo com o grau de ocupação: 

1º_______________________ 

2º_______________________ 

3º _______________________ 

4º _______________________ 

5º _______________________ 

 

CIÊNCIAS 

 

Objeto de conhecimento / conteúdo: Citologia e níveis de organização da vida.  

 
Objetivo da aula:  

 Compreender a célula como unidade básica da vida;  

 Relaconionar a fincionabilidade das organleas celulares;  

 Diferenciar as células procarientes a células eucariontes;  

 Estabelecer uma conexão da cálula ao nível de organização dos seres vivos.  
Metodologia: Leitura Textual e elaboração de atividade reflexiva. 

Apresentação 

CITOLOGIA 

A área da Biologia que estuda a célula, no que diz respeito à sua estrutura e funcionamento. Kytos (célula) + 

Logos (estudo). “... A célula é a unidade básica, estrutural e funcional de todos os seres vivos...”.  

De acordo com a estrutura celular, os seres vivos dividem-se em dois grandes grupos: 

CÉLULA PROCARIÓTICA:  

 Sem membrana nuclear; 
 Ausência de organelas com membranas; 
 A fotossíntese e a respiração celular ocorrem em membranas; 
  São as células mais antigas da Terra e todas as bactérias são constituídas por células procariontes. 

https://escolakids.uol.com.br/populacao-brasileira.htm
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CÉLULA EUCARIONTES:  

 Núcleo com membrana nuclear e nucléolo; 
 Grande variedades de organelas com membranas; 
 A fotossíntese ocorre nos cloroplastos e a respiração celular ocorre nas mitocôndrias. 

 

Quanto ao número de células, os seres vivos podem ser: 

Seres unicelulares: Seres vivos formados por uma única célula. Ex: bactérias, cianobactérias, algas 

unicelulares, alguns fungos e protozoários. 

Seres pluricelulares: seres vivos formados por muitas células. Ex: animais, vegetais, fungos, protozoários e 

algas pluricelulares. 

Formas de células 

Ovaladas (tecido epitelial)            Discóides (hemácias)          Fusiformes (alongadas)      Estreladas (neurônios) 

 

 Bastonetes (bactérias)           Cocos (bactérias) 

Basicamente, uma célula é formada por três partes: 

 Membrana plasmática: “capa” que envolve a célula; 

 Citoplasma: região que fica entre a membrana e o nú-
cleo; 

 Núcleo: estrutura que controla as atividades celulares. 
 

Questão 01 - Leia o texto abaixo e depois responda às 

questões. 

Classificação das células 

As células podem ser classificadas de diferentes maneiras, sendo uma dessas a divisão em dois grandes grupos: 

procariontes e eucariontes. 

Células procariontes: destacam-se por não apresentarem material genético envolto por uma membrana nuclear, ou seja, 

por não apresentarem núcleo definido. Essas células também não apresentam organelas celulares membranosas, tais 

como complexo golgiense e retículo endoplasmático. Como exemplo de células procariontes, podemos citar 

as bactérias e cianobactérias. 

Células eucariontes: destacam-se por possuírem material genético envolto pela membrana nuclear, ou seja, essas 

células apresentam um núcleo verdadeiro. Nelas é observada a presença de organelas membranosas. Essas células 

podem ser encontradas nos protozoários, nos fungos, nos animais e nas plantas, por exemplo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://mundoeducacao.uol.com.br/biologia/celulas-procariontes.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/biologia/bacterias.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/biologia/celulas-eucariontes.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/biologia/protozoarios.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/biologia/os-fungos.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/biologia/animais.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/biologia/reino-plantae.htm
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a) Qual é a diferença entre os seres vivos unicelulares e os pluricelulares? Dê um exemplo para explicar 
melhor. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

b) Todas as células têm o mesmo formato? Dê exemplos. 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Questão 02 - Todas as células têm uma organização semelhante. Observe os diversos tipos de células e 

depois responda: 

 

  

Que números identificam o citoplasma em cada célula? Que números indicam o local aproximado da membrana 

plasmática? E que números identificam o núcleo? 

Organelas GLÓBULO 

BRANCO 

ESPERMATOZOIDE NEURÔNIO MÚSCULO 

CITOPLASMA     

MEMBRANA 

PLASMÁTICA 

    

NÚCLEO     

 

Níveis de organização da vida 

 Células: são as menores unidades vivas de um ser vivo. Juntas, formam tecidos.  

 Tecidos se unem para formar um órgão, que geralmente é formados por vários tecidos. Exemplo: olho, coração.  

 Órgãos: se unem pra formar um sistema. Exemplo sistema digestório, respiratório.  

 Sistemas: se unem para formar um organismo. Exemplo: ser humano, cachorro. Os próximos níveis são considerados 

ecológicos:  

 População: conjunto de organismos, ou indivíduos, pertencentes à mesma espécie e que habitam a mesma área 

geográfica, em um determinado tempo.  

 Comunidade: conjunto de populações diferentes que habitam a mesma área geográfica, em um determinado tempo.  

 Ecossistema: quando as comunidades estão relacionadas com o meio físico e químico do ambiente e há interação 

entre eles, dizemos que se trata de um ecossistema. Exemplo: uma lagoa, pois nela vivem peixes, algas, plantas 

interagindo com a água, a luz, o oxigênio.  

 Biosfera: é o conjunto de todos os ecossistemas da Terra onde existe vida. 
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Questão 03 - Analise as alter-

nativas a seguir. 
I. Organismo 

II. Sistemas 

III. Moléculas 

IV. Átomos 

V. Tecidos 

VI. Órgãos 

VII. Células 

A alternativa que indica 

corretamente a sequência 

lógica dos níveis de 

organização dos seres vivos é: 

(A) III, IV, VI, VII, V, I, II. 

(B) IV, III, VII, V, VI, II, I. 

(C) III, IV, VII, VI, V, I, II. 

(D) VII, III, IV, V, I, II, VI. 

 

 

Questão 04 - Costuma-se dizer que as células são formadas por membrana, citoplasma e núcleo. Entretanto, não são 

todas as células que apresentam um núcleo definido e delimitado por membrana nuclear. Baseando-se nisso, o mais 

correto seria afirmar que todas as células possuem membrana, citoplasma e material genético. As células que 

apresentam núcleo definido são chamadas de 

a) autotróficas. 

b) heterotróficas. 

c) eucarióticas. 

d) procarióticas. 

e) termófilas. 

ARTE 

Habilidade: (EF69AR06-07/ES) Desenvolver processos de criação em artes visuais, com base em temas 
ou interesses artísticos, potencializando a criação em arte como ocupação de diferentes espaços, de modo 
individual, coletivo e colaborativo, fazendo uso de materiais, instrumentos e recursos convencionais, 
alternativos e digitais. 
 

VAMOS DAR CONTINUIDADE AO NOSSO CONTEÚDO SOBRE “PERSPECTIVA”. 

Faça a leitura do conteúdo com atenção! 

PERSPECTIVA (PROFUNDIDADE): Perspectiva é o modo de representar os objetos com volume e 

as paisagens e ambientes internos com profundidade, sobre uma superfície plana. Ou seja, 

representar a tridimensionalidade num plano bidimensional.  

Exemplo: 
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Para criar a ilusão de profundidade num desenho, distanciamos as formas entre si através de alguns 

recursos. A sobreposição de formas existe quando o objeto se encontra na frente de outro. Observe a 

imagem a baixo: o coqueiro está na frente e por isso cobre parte do muro, da mangueira que ficou atrás.Tudo 

foi desenhado no mesmo plano (papel), mas a sobreposição distancia as formas. 

 
INGLÊS 

OBJETIVO: Trabalhar o verbo to be na forma passado: was / were 

  

1 – COMPLETE THE SENTENCES WITH : WAS / WERE , AND MATCH THE  

PICTURES: 

1 – It__________cold and snowing yesterday 

2 – It __________cloudy last Friday. 

3 – He_________cold last night. 

4 – The baby_________sleepy. 

5 – It_________cold and rainy last Sunday.                                    

6 – It_________windy yesterday morning. 

7 – She_________happy.                    

EDUCAÇÃO FÍSICA  
Objeto de conhecimento / conteúdo: Esportes – Esportes de precisão. 
Objetivo: (EF67EF03-06/ES) Experimentar e fruir esportes de marca, precisão, invasão e técnico-combi-
natórios que façam parte do contexto social dos estudantes, valorizando o trabalho coletivo e o protago-
nismo, por meio de atividades lúdicas e criativas. 

 
BOLICHE 

 
 A história do boliche é indefinida, sendo que há várias possibilidades. Uma delas é que um 
arqueólogo teria encontrado, na tumba de uma criança egípcia, um jogo similar ao boliche, que tinha 
pinos e bolas primitivas. No séc. XII surgiu o boliche na grama, porém o esporte ficou tão popular, 
afinal a prática foi proibida pelo Rei Eduardo que temeu que o arco fosse menos praticado e assim 
enfraquece as defesas do reino. 
 No séc. XIX nos Estados Unidos, o boliche se modificou. Nessa época foi acrescentado um pino no 
boliche, ficando assim com os 10 pinos que são usados atualmente. Na Europa, em alguns locais, ainda se 
usa 9 pinos nas partidas de boliche. 
Medidas 
Pista: Feita de madeira ou sintética, tem o comprimento de 18m e 1,07m de largura. 
Bola: Feito de material não metálico e circunferência de 68 cm ou mais. 
Pino: Feito de material resistente e coberto de plástico. O peso deve variar entre 1531g à 1645g. 

 
 O boliche é um esporte que tem como objetivo derrubar com 
uma bola pesada os vários pinos colocados de forma triangular 
no fundo da pista. 
 Uma partida é composta de dez jogadas (“frames”), em cada 
uma delas o jogador tem direito a dois arremessos no máximo. 
Caso consiga derrubar todos os pinos na primeira jogada 
(“strike”), o jogador não deve arremessar a segunda bola. A 

contagem de pontos varia conforme a quantidade de pinos. 
 Pode ser praticado como esporte e lazer, por pessoas de todas as idades. No jogo de boliche 
a destreza do jogador é mais importante que sua força ou resistência física. 
 Antes do início da pista existe uma área denominada “approach” (chegada), com espaço suficiente 
para que o jogador dê alguns passos e arremesse a bola. 

Pontuação 

 Se em duas jogadas não derrubar todos os pinos, são marcados os pontos referentes 
ao número derrubado; 

 Caso derrube todos os pinos em duas jogadas, são contabilizados 10 pontos e um 
Spare, marcado na tabela com um “/”. 

 Caso derrube todos os pinos em uma única jogada, são contabilizados 10 pontos e um 
Strike, marcado com um “X”. Na jogada seguinte, todos os pinos derrubados tem 
pontuação dobrada, que pode ser mantida a cada novo Strike. 
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ATIVIDADE 
1 - Agora que você já conhece a pontuação do boliche, vamos praticar os cálculos analisar a tabela 
abaixo e responder as questões. 

Jogador 
1ᵃ Jogada 

(pinos derrubados) 
2ᵃ Jogada 

(pinos derrubados) 
Total dos 
Pontos 

Alberto 10 -  

Caio 2 7  

Danilo 2 8  

João 1 4  

Paulo - 10  

A) Algum jogador fez Strike?Quem?____________________________________ 
B) Algum jogador fez Spare?Quem? ___________________________________ 
C) Quem venceu essa partida?________________________________________ 

 
2 – Que tal praticarmos o boliche com a família?  

Vamos utilizar 10 pregadores de roupas e uma 
tampinha de garrafa.  
Posicione os pregadores formando um triângulo 
(igual da imagem) e marque uma distância onde 
deverá posicionar a tampinha. Em duas tentativas, 
você vai tocar com a ponta de um dedo (peteleco) 
para fazer com que a tampinha percorra o espaço 
determinado e derrube os pregadores. 
Anote quantos pontos cada jogador fez, seguindo 
as regras de pontuação estipuladas no texto acima. 

 
3 – Na atividade anterior percebemos que podemos nos divertir com materiais reciclados simples 
que temos em casa. Podemos classificar esta brincadeira como uma atividade sustentável? Faça 
uma breve pesquisa sobre SUSTENTABILIDADE e cite outra brincadeira que pode ser feita com 
material reciclável. 


