
EMEF “MANOEL DOS SANTOS PEDROZA”
7° Ano - 9ª Coletânea de Atividades Pedagógicas - CAPs - Adaptada
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
Habilidades: (EF67LP36) Utilizar, ao produzir texto, recursos de coesão referencial (léxica e prono-
minal) e sequencial e outros recursos expressivos adequados ao gênero textual.       - Identificar a
ideia central de textos, demonstrando compreensão global. 
- Identificar e utilizar adequadamente as preposições, combinações e contrações
- Empregar corretamente o x e o ch

Leia as informações a seguir e depois resolva as questões de acordo com o conteúdo em estudo.
Preposição é uma palavra que liga duas outras palavras, de forma que o sentido da primeira é
completado pela segunda.
São essas as principais preposições da nossa língua:

a contra entre sem
ante de para sob
até desde por sobre
após em perante trás
com    

Combinação e contração
Uma preposição pode se unir a outras palavras, formando combinação e contração.
Combinação: preposição a + artigo o ou preposição a + advérbio onde. Exemplo: Fui ao mercado.
Aonde você vai?
Contração: ocorre quando a preposição, ao unir-se a outras palavras sofre modificação. Exemplo:
Ele vendeu a casa no ano passado (preposição em + artigo o). Gostei daquele museu que visitamos
ontem (preposição de + pronome aquele).

ATIVIDADES
1 – Complete adequadamente com preposições, os provérbios a seguir:
a) Quem ____ ferro fere ____ ferro será ferido.
b) ____ casa ____ ferreiro, o espeto é ____ pau.
c) Não há rosa ____ espinho.
d) Ri melhor quem ri ____ ultimo.
e) Quem tem boca vai ____ Roma.
f) ____ grão ____ grão a galinha enche o papo.
g) ____ fatos não há argumentos.

2 – Reescreva as frases a seguir, unindo adequadamente as preposições aos artigos ou pronomes
indicados entre parênteses.
a) Moro (em + aquela) casa amarela.
b) Você gostou (de + esse) livro?
c) Você já foi (a + a) Bahia?
d) (Em + esta) rua existe um bosque que se chama solidão.



e) Ela foi (a + o) supermercado e ainda não voltou.

3 – Complete o texto abaixo com as preposições ou contrações adequadas:
É campeão
De acordo ____ os dicionários ____ língua portuguesa, tricampeão é um time campeão três vezes,
____  sem  necessidade  ____  serem  seguidas.  Porém,  até  1970,  os  meios  ____  comunicação
consideravam  tri,  tetra  ou  pentacampeão  um  time  vencedor  ____  três,  quatro  ou  cinco
campeonatos ____ interrupção. A mudança veio ____ a conquista ____ copa ____ México, já que o
Brasil tinha se consagrado bicampeão ____ as copas ____ 1958 e 1962.

Marcelo Duarte

4 – Leia a letra da música abaixo. Ela foi inspirada na Capada dos Guimarães, que se localiza no
estado do Mato Grosso. Nesta região nascem muitos rios e há impressionantes cachoeiras.

Há um chuvisco na chapada
Em toda mata um cochicho em cê-agá
Chuá-chuá na queda d'água
Em me espicho e fico quieta
Nada me falta.
[...]
Na cachoeira enxurrada
O véu da chuva desceu
No vento nuvem
No céu desaba
Chapinhante
Espumante
Champagne
Chapada dos Guimarães.

Tetê Espindola e Carlos Rennó. Na Chapada.
 Intérprete: Tetê Espindola. Gaiola. Polygram,1986.

O segundo verso da canção afirma que há “Em toda mata um cochicho em cê-agá”.
a) O que seria esse “cochicho”?
b) De que maneira os autores tentam imitar esse cochicho na canção?
c) Retire do texto palavras em que aparece o som que tenta reproduzir esse “cochicho”.

5 – Preencha os espaços a seguir com x ou ch:
a) Afrou__ar
b) En__ergar
c) Capi__aba
d) En__arcar
e) Almo__arife
f) Me__erico
g) __alé
h) Amei__a
i) En__ame
j) Me__er
k) __apéu
l) Trou__a
m) Me__icano
n) Cai__a



6 – Leia a tirinha a seguir e responda:

a) Qual é a parte da tirinha que gera humor?
b) De acordo com a tirinha, por que a Mafalda acha que o dedo indicador é importante?
c) Qual a relação que a Mafalda faz do dedo indicador com o desemprego?
d) Retire do segundo quadrinho os substantivos e os verbos presentes.

7 – Leia a tirinha e resolva as questões:

a) Qual foi o questionamento feito por Calvin no primeiro quadrinho?
b) Como o tigre Haroldo solucionou a questão?
c) A afirmação feita no último quadrinho por Haroldo faz sentido? Justifique sua resposta.
d) Dê um final diferente para essa história.

8 – Observa a imagem abaixo e produza um texto narrativo,  de no mínimo 15 linhas,  esteja atento a
pontuação.

MATEMÁTICA
Objetivos: ( EF07MA04) – Resolver operações de multiplicação e divisão bem como problemas que 
envolvam operações com números inteiros.
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Vamos dar continuidade no nosso estudo sobre as operações com números positivos e negativos. Agora,
chegou a vez da multiplicação e divisão.

MULTIPLICAÇÃO E DIVISÃO DE NÚMEROS POSITIVOS E NEGATIVOS

* Sinais iguais na multiplicação ou na divisão sempre resultam em sinal positivo.

Regra do sinal: (+)(+) = (+) (–)  (–) = (+)

Exemplos:

(+ 2) . (+ 4) = + 8
(- 4) . (- 10) = + 40
(- 20) : (- 2) = + 10
(+ 15) : (+ 3) = + 5

* Sinais diferentes na multiplicação ou na divisão sempre resultam em sinal negativo.

Regra do sinal: (+) . (–) = (–) 
(–) . (+) = (–) 

Exemplos:

(+ 6) . (– 7) = – 42
(– 12) . (+ 2) = – 24
(+ 100) : (– 2) = – 50
(– 125) : (+ 5) = - 25

Em relação à multiplicação e à divisão, podemos estabelecer a seguinte regra geral:

1. Sinais iguais – resultado+

2. Sinais diferentes – resultado-

EXERCÍCIOS:

1) Calcule os produtos e os quocientes:

a) ( - 7 ) .  ( - 8 ) =                                         e) ( - 45 ) : ( + 9 ) =
b) ( + 6 ) . ( + 9 ) =                                        f) ( + 32 ) : ( - 4 ) =
c) ( + 7 ) . ( - 7 ) =                                         g) ( - 72 ) : ( - 8 ) =
d) ( - 10 ) . ( + 8 ) =                                       h) ( + 64 ) : ( + 8 ) =

2) LIVRO DIDÁTICO.  COPIAR E RESOLVER COM OS CÁLCULOS NECESSÁRIOS.

 PÁGINA 116 , NÚMERO 48

 PÁGINA 120, NÚMERO64

 PÁGINA 122, NÚMEROS 68 E 69
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Expressões numéricas

Ordem de resolução:

1º) multiplicação e divisão

2º) adição algébrica, ou seja, adição e subtração.

Exemplo:

 – 54 + ( + 6 ) . ( - 4 ) – ( + 54 ) : ( + 6 )

 - 54+ ( - 24 ) – ( + 9 )  resolvido a multiplicação e divisão

 - 54- 24 – 9                    eliminado os parênteses

  - 87                                  soma algébrica

 Agora é sua vez:

a) – 32 + ( - 45 ) : ( + 5 ) – ( + 2 ) . ( -6 )

b)25  + ( - 4 ) .( + 5 ) – ( + 36 ) : (  + 6 )

c)– 95 - ( + 48 ) : ( + 8 ) – ( + 9 ) . ( - 5 )

d)– 132 + ( - 5 ) . ( + 5 ) – ( + 21 ) . ( -3 )

EXERCÍCIOS COMPLEMENTARES                                                                                                                      

LIVRO DIDÁTICO.  COPIAR APENAS OS ITENS QUE SERÃO RESOLVIDOS E DEIXAR OS CÁLCULOS NECESSÁ-
RIOS REGISTRADOS NO CADERNO.

 PÁGINA 116 , NÚMERO 49

 PÁGINA 117, NÚMEROS 51 E 52

 PÁGINA 118, NÚMEROS 56 , 57, 59 E 60

 PÁGINA 120, NÚMERO 61

 PÁGINA 122, NÚMERO 73

CIÊNCIAS
Objeto de conhecimento / conteúdo:Camadas da Terra, as rochas e os minerais. 
Habilidades: (EF06CI11) Identificar as diferentes camadas que estruturam o planeta Terra (da estrutura in-
terna à atmosfera) e as suas principais características. 

Introdução
Você pisa na crosta da Terra, ou seja, na parte sólida do planeta, que é formada principalmente por

rochas e na qual se encontram os continentes e oceanos. Em relação ao diâmetro total da Terra, a crosta é
uma camada muito fina. Compare: a distância média entre o centro do planeta e sua superfície (ou seja, o
raio da Terra) é de 6 371 km; a parte da crosta relativa aos continentes tem entre 20 km e 60 km de
espessura, e a parte sobre a qual estão os oceanos tem entre 5 km e 10 km.

Embaixo da crosta terrestre está o manto, uma camada que possui partes pastosas e que tem cerca
de 2 900 km de profundidade. A temperatura do manto aumenta com a profundidade; sua parte mais
interna deve variar aproximadamente de 1 000 C̊ a 3 000 C̊. Partes do manto contém um material muito
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quente e pastoso formado por  rochas  derretidas,  o  magma.  Quando um vulcão entra em erupção,  o
magma e expelido para a superfície da Terra e passa a ser denominado lava. A parte superior do manto
(mais externa) e mais rígida. Junto com a crosta da Terra, formam a chamada litosfera.

Na parte mais central da Terra, como o caroço de um abacate, encontra-se o núcleo, com cerca de
3  400  km de  raio  e  formado  principalmente  de  ferro  e  níquel.  Sua  parte  interna  (o  núcleo  interno)
encontra-se no estado solido, e a parte de fora (o núcleo externo) e liquida. 

Aprofundaremos mais sobre a litosfera a camada onde encontram-se as rochas. Também chamadas de
pedras, as rochas são formados por vários minerais, ou seja, substâncias químicas sólidas encontradas na
natureza.  A  ciência  para  estudar  os  minerais,  observa  suas  características  como,  cor,  brilho,  dureza,
transparência. Na rocha do granito, por exemplo, encontramos, principalmente, três diferentes grãos com
cores e brilho diferentes: do  mineral mica (grãos mais escuros, que por ser isolante de calor e energia
muito  usado  em resistências  de  eletrodomésticos),  o  do  mineral  quartzo (grãos  mais  brancos,  muito
encontrado na areia e que no qual seu derretimento produz o vidro) e o  mineral feldspato (grãos mais
avermelhados, muito usado nas cerâmicas e porcelanas). 
Agora que você já sabe que as rochas são compostas de minerais, chegou a hora de entender melhor como
elas se formam na natureza. Podemos usar a origem das rochas para classificá-las em três grupos: rochas
magmáticas, rochas sedimentares e rochas metamórficas.
 As rochas magmáticas, ou ígneas, podem se formar quando a lava esfria e fica sólida, assim como
podem se originar dentro da crosta, a partir do magma. As rochas magmáticas formam a maior parte da
crosta terrestre. Exemplos: granito, basalto, pedra- pomes.
 As rochas sedimentares são formadas por grãos de outras rochas que se depositam em camadas e
se unem. O calcário, o arenito, cascalhos são exemplos de rochas sedimentares.
 As rochas metamórficas se originam de uma transformação de rochas magmáticas ou sedimentares.

Essa transformação ocorre em decorrência de processos que envolvem variação de temperatura e de
pressão. Além da temperatura e da pressão, os fluidos – água, gás carbônico, gás oxigênio – também
exercem  um  papel  importante  na  formação  das  rochas  metamórficas,  ao  facilitar  as  reações  e
transformações dos minerais. São exemplos de rochas metamórficas: ardósia (transformação do barro),
mármore (transformação do calcário), gnaisse (transformação do granito).

Principalmente em rochas sedimentares encontramos fósseis,  vestígios de seres vivos que não existem
mais.  Esses  são  estudados  na
ciência chamada Paleontologia.  O
estudo  dos  fósseis  permite  aos
cientistas  delimitar  alguns
períodos geológicos ao longo da
história  da  Terra,  estabelecendo
datas  para  acontecimentos
importantes da evolução da vida
no planeta. Para facilitar o estudo
da evolução da vida,  costuma-se
dividir  a  história  da  Terra  em
grandes intervalos de tempo, que
são  subdivididos  em  intervalos
menores. 

7° ANO– 9ª COLETÂNEA __ – ANO: 2021 –  4



GEOGRAFIA
Habilidade: (EF07GE02) Analisar a influência dos fluxos econômicos e populacionais na formação socioeco-
nômica e territorial do Brasil, compreendendo os conflitos e as tensões históricas e contemporâneas. Há, 
aqui, oportunidade para o trabalho interdisciplinar com as habilidades (EF07HI12), (EF07HI13), (EF07HI14) 
e (EF07HI16), da História, associadas à investigação, caracterização e análise da influência de diferentes flu-
xos econômicos e populacionais na formação territorial do Brasil.
Objetivo: Conceituar  que a agropecuária  é o meio pelo qual  a  humanidade produz os  alimentos  e as
matérias-primas para sua subsistência.
A AGROPECUÁRIA NO BRASIL
A agropecuária é uma das principais atividades econômicas desenvolvidas hoje no Brasil  e consiste na
exploração do espaço rural por meio do plantio e da criação de animais de corte em larga escala. É uma
atividade ligada ao setor primário da economia..
Historicamente, a agricultura sempre foi indutora da economia nacional. No início pela produção em si e,
com  o  passar  do  tempo  -  em  decorrência  da  demanda  em  larga  escala  -  a  mecanização  do  campo
impulsionou a indústria de maquinários necessários aos processos, desde a preparação do solo, à colheita
e abate de animais. A produção agropecuária é destinada ao mercado interno e externo. Os produtos que
permanecem no mercado interno  são as frutas, legumes, ovos, verduras, leite e carnes. Para o mercado
externo são destinados o algodão, a soja, cana-de-açúcar, café, carnes de aves, bovinos e suínos, milho,
entre outros.
Com a maior parte da produção voltada ao mercado externo, o Brasil é um dos países que mais dependem
de uma atividade econômica denominada agronegócio. O agronegócio liga a produção à industrialização e
comercialização dos produtos. Esse processo é conhecido como cadeia produtiva.
Quando uma só pessoa concentra um grande número de terras é denominado latifundiário, porque é
proprietário  de  um  latifúndio.  Em  geral,  os  latifúndios  estão  voltados  quase  exclusivamente  para  a
produção  de  exportação  e  muito  pouco do  que  é  produzido permanece  no País. Hoje,  as  produções
brasileiras de soja, milho e algodão estão entre as mais elevadas do mundo e o País ocupa o segundo lugar
do maior rebanho bovino do mundo, ficando atrás da Índia.
Já os minifúndios, as pequenas propriedades, estão sob o controle de um número maior de pessoas. É
nesses locais em que estão concentradas as produções dos insumos mais comuns à mesa dos alimentos,
como cereais, verduras e frutas.
ATIVIDADES:
1-Porque a agropecuária é uma das principais atividades desenvolvidas hoje no Brasil?
2-Descreva os produtos que são destinados para o mercado interno e externo no Brasil.
3-Descreva a importância do agronegócio.
4-Quando denominamos latifundiário.
5-O que são minifúndios?

HISTÓRIA
Objeto de conhecimento/conteúdo: A Conquista da América portuguesa: colonização.

Objetivos de aprendizagem:(EF07HI02/ES) Identificar conexões e interações entre as sociedades do Novo
Mundo,  da  Europa,  da  África  e  da  Ásia  no  contexto  das  navegações  e  indicar  a  complexidade  e  as
interações  que ocorrem nos Oceanos Atlântico,  Índico e Pacífico.  Examinando a Diáspora Africana,  os
fluxos migratórios de pessoas, transposição de fauna, flora e cultura imaterial, trazidas para a América, o
Brasil e o Espírito Santo a partir deste movimento histórico que se apresenta no início da modernidade
europeia.

LEIA COM ATENÇÃO:
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BRASIL COLÔNIA
O Brasil Colônia, na História do Brasil, é a época que compreende o período de 1530 a 1822.
Este período começou quando o governo português enviou ao Brasil a primeira expedição colonizadora
chefiada por Martim Afonso de Souza.
Em 1532, ele fundou o primeiro núcleo de povoamento, a Vila de São Vicente, no litoral do atual estado de
São Paulo.

Para saber mais acesse o link.
https://www.youtube.com/watch?v=6xFgUphkggw

VAMOS CONTINUAR 
 Vamos continuar a leitura do conteúdo com o suporte do nosso Livro Didático:

O encontro pág.154
Expedições, feitorias e pau-brasil pág.155.
A disputa pela Nova Terra pág.156.
As capitanias hereditárias pág.157 até 159
O Governo – Geral pág.159 a 161.

ATIVIDADES pág. 174
 Copiar e responder as atividades no caderno.

Exercícios: 1, 2,3 e 4.

ARTE
(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 olimpíada de Tóquio,vamos fazer a releitura no 
nosso caderno e utilize a técnica do mosaico com colagem de papeis diversos para decorar. Capriche!

2021
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INGLÊS
(EF07LI21) Analisar o alcance da Língua Inglesa e os seus contextos de uso no mundo globalizado.

  PRESENT CONTINUOS 

01-Leia a tirinha abaixo e responda as questões (2), (3) e (4):                                                      

02-De acordo com a tirinha, podemos afirmar que:
(  ) Garfield is sleeping.
(  ) Garfield is talking.
(  ) Garfield is thinking.

03-Associe os verbos com suas respectivas traduções;
(A)Whistling                         (  )Cantando
(B)Singing                           (  ) Assobiando
(C)Doing                              (  )Fazendo 

04- A maior parte das ações na tirinha está no present contínuos. O uso do present contínuos pode ser 
explicado por se tratar de uma ação:

(  )Que se inicia no passado e termina no present.
(  )Que está em progresso, que está acontecendo naquele momento.
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EDUCAÇÃO FÍSICA
Objeto de conhecimento / conteúdo: Ginástica – Ginástica de condicionamento Físico.
Objetivo: (EF67EF10) Diferenciar exercício físico de atividade física e propor alternativas para prática  de 
exercícios físicos dentro e fora do ambiente escolar.

OLIMPÍADAS
Pensando nos jogos olímpicos que se inicia no dia 23 de julho em Tóquio.
Olimpíadas ou Jogos Olímpicos são competições de diferentes modalidades esportivas que são realizadas
a cada quatro anos, onde participam atletas de todos os continentes do mundo.
O principal objetivo das Olimpíadas e fomentar a união entre todas as nações do planeta, assim como
sugere os Anéis Olímpicos, um dos principais símbolos das Olimpíadas.

GINÁSTICA DE CONDICIONAMENTO FÍSICO

As  ginásticas  de Condicionamento Físico  caracterizam-se  pela  exercitação  orientada  que visa  a
melhora do rendimento, a aquisição e a manutenção da condição física e/ou a modificação da composição
corporal.  Geralmente  elas  são  organizadas  em  sessões  planejadas  de  movimentos  repetidos,  com
frequência e intensidade definida. Apesar dos avanços propiciados pela tecnologia terem facilitado muito
as tarefas do dia a dia, o estilo de vida contemporâneo está relacionado com o aparecimento de inúmeras
doenças decorrentes da falta de exercícios físicos.

 Aprimorar as capacidades físicas, por meio do condicionamento físico, traz muitos benefícios para
a saúde  e  implementa  um estilo de vida mais  ativo,  que resulta  numa condição física melhor  para  a
realização dos movimentos do dia a dia. São muitos os efeitos que podem ser percebidos com a prática
regular de exercícios físicos, como: fortalecimento dos ossos e músculos, melhora da frequência cardíaca e
do  sistema  cardiovascular,  diminuição  do  estresse  e  da  ansiedade,  além  de  favorecer  a  elevação  da
autoestima e da imagem corporal. 

Considerando que a prática regular de exercícios físicos é muito importante, as pessoas confundem
exercícios físicos com atividades físicas. Sendo assim qual a diferença? 

Os  exercícios  físicos  são  movimentos  do  corpo  realizados  com  objetivos,  programados  e
sistematizados,  que sejam praticados com regularidade.  Tem como objetivo o condicionamento físico,
manutenção da saúde ou mesmo prevenção de lesões. Exemplos: natação, musculação ou uma caminhada
mais intensa.

 As  atividades  físicas  são  movimentos  do corpo que  podem ter  um gasto  calórico,  mas a  sua
intenção  não  é  a  melhora  do  condicionamento  físico.  A  regularidade  da  sua  prática  também  não  é
programada. Consideramos exemplos: caminhar até a escola, varrer o chão ou subir uma escada. 

ATIVIDADE

1 – O que ginástica de condicionamento físico?
2 – O que é exercício físico? Você pratica? Qual?
3 – O que é atividade física? Qual você pratica?
4 – Qual a importância da ginástica de condicionamento físico na nossa vida?
5 – Na sua opinião, o que tem dificultado a prática dos exercícios físicos pela população mundial?
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