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1º ROTEIRO DE JUNHO ou 13ª ATIVIDADE – JUNHO/2021 

 
NOME DO ALUNO: _________________________________________________ 7º ANO _____ 

 
ATENÇÃO ALUNOS E PAIS/RESPONSÁVEIS DA ESCOLA PROF. THEREZA CARAMANTE 
CHESINE, segue abaixo orientações para a realização das atividades remotas: 

 Não se esqueça de colocar NOME e SÉRIE/ANO nas atividades; 

 Capriche na letra e na organização de suas atividades; 
 Você pode pegar as atividades na escola e no site da prefeitura de Mairinque 

https://www.mairinque.sp.gov.br; 

 Os professores criaram grupos de WHATSAPP para a melhor 
comunicação entre todos;  

 ENTREGAR DO DIA 07/06/21 ATÉ 11/06/21. 
 

7º ANO A 

PROFESSOR(A) MATÉRIA E-MAIL 

EDNA PORTUGUÊS ednatcfranco@gmail.com 

CLEIDE HISTÓRIA cleide.mk@hotmail.com 

SANDRA GEOGRAFIA dmaktb@gmail.com 

KARINA CIÊNCIAS karinahfischer.kf@gmail.com 

OTANIEL MATEMÁTICA atividadesmatematicatcc@outlook.com 

LILIAN EDUCAÇÃO FÍSICA limesqta@gmail.com 

SILVIA ARTE silviaregico@yahoo.com.br 

ROSANGELA INGLÊS rosangelamarialeite1972@gmail.com 
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EDNA GRAMÁTICA ednatcfranco@gmail.com 

CLEIDE HISTÓRIA cleide.mk@hotmail.com 
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GRAMÁTICA – PROF.ª EDNA – 7º ANO 

1ºROTEIRO DE JUNHO 2021 
 

ATIVIDADE GRAMATICAL 
 

1ª aula 
 A Escolha a alternativa correta para preencher os espaços com verbos no modo indicativo: 

1. Eu sempre..................os filmes que desejo ver. 

- escolhia 

- escolhi 

- escolhera 

- escolho 
 
2. Se todos estudarem mais, .................de ano mais fácil. 
- passassem 

- passaremos 

- passaríamos 

- passemos 
 
3. Ainda que alguns me convidem para ir à festa, .................em casa. 
- permaneço 

- permaneci 

- permanecerei 

- permanecia 
2ª aula 

1. Quando me ligares, não ...................de atendê-lo.  
- deixará 

- deixarás 

- deixaria 

- deixarei 
 
2. Jean e eu.....................o computador se tivesses pedido. 
- emprestaria 

- emprestaríamos 

- emprestaremos 

- emprestamos  
 
3. Ela sempre .................os livros que desejava ver. 
- escolhia 

- escolhi 

- escolhera 

- escolho 

 

                                      3ª aula 
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1. Talvez nós ....................de ano mais fácil. Assim esperamos!   

- passassem 

- passaremos 

- passaríamos 

- passemos 
 
2. Com certeza, nós...........................de ano com muito esforço ano passado.  
- passassem 

- passaremos 

- passamos 

- passemos  
 
3. Acredito que nós faríamos tudo que.............................. para sermos aprovados.  
- pudéssemos 

- pudesse 

- poderemos 

- poderia 

LIPT – PROF.ª EDNA – 7º ANO 
1ºROTEIRO DE JUNHO 2021 

 
INTERPRETAÇÃO TEXTUAL 

 
1ª aula 

 
Diário é o registro que uma pessoa faz, para si mesma, de pensamentos, sentimentos, opiniões, 
experiências e acontecimentos do seu dia a dia. Em geral, as anotações são datadas e o destinatário 
é o próprio autor.  
                                      DE SACO CHEIO  
Sexta-feira, 29 de fevereiro 
Está caindo o maior dilúvio. Fiquei todo encharcado quando estava indo para a escola. A mamãe e a 
minha professora de Matemática me perguntaram se eu tinha levantando com o pé esquerdo. Estou 
morto de cansaço. Fiquei com dor de cabeça o dia inteiro e ainda estou irritado com a ideia de não ir 
ao cinema. 
 Foi aí que aconteceu a GRANDE briga. (...) Eu derramei um pouquinho de café sem querer. Susie 
disse que tinha sido de propósito, só porque era a vez dela tirar a mesa e lavar a louça, e que eu é que 
ia ter que limpar. Não concordei, já que era a vez DELA limpar. Ela fez uma careta e foi para a cozinha 
batendo o pé, carregando uma pilha de pratos. Então derramei o café dela. Quando ela voltou, eu disse 
que ela agora tinha alguma coisa dela para limpar. Ela tentou bater em mim. Agarrei o braço dela e 
torci. Ela caiu, bateu na mesa, e a garrafa de leite caiu no chão e se quebrou. Foi aí que a mamãe 
apareceu, pau da vida. Eu disse que a culpa tinha sido da Susie. Mas a Susie, mentindo como sempre, 
disse que a culpa tinha sido minha. A mamãe atirou um pano de chão para a Susie e uma vassoura 
para mim, e mandou a gente limpar tudo. Depois ela saiu, com um tremendo mau humor. 
Na mesma hora, a Susie derramou leite no meu tênis novo e sussurrou: 
- Eu te odeio.  
Então eu disse que ela era uma pentelha, e que não era à toa que a Kate não gostava mais dela. 
Quando eu disse isso, tive a certeza, junto com um medo delicioso, de que ia haver violência. Ela me 
acertou no braço com um pano de chão encharcado de leite. Então eu gritei e caí (ileso) no chão. Fique 
segurando o braço e acabei me cortando sem querer nos cacos de vidro da garrafa de leite. Nesse 
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instante, a mamãe e o papai apareceram: a mamãe numa porta, muda de raiva, e o papai na outra 
porta, recém-saído de mais uma batalha contra monstros microscópicos, igualmente mudo. 
 A mamãe conseguiu se recobrar primeiro e gritou:  
- OS DOIS PARA CAMA. AGORA! 
 E aí o papai também conseguiu falar: 
 - Façam o que sua mãe mandou. 
 - Mas eu estou sangrando! – gritei. 
 E a Susie reclamou:  
- Mas foi tudo culpa dele, por que vocês sempre implicam comigo? 
 - CAMA!  
 Então, fazendo questão de derramar sangue pela escada inteira, fui para o quarto e bati a porta. Fiquei 
deitado escutando a Susie soluçar. Vai ver que ficar “de saco cheio” é contagioso.  
(...) Dez horas da noite. Pensei que já tivesse fechado o diário por hoje, mas não consigo dormir. O 
papai e a mamãe estão brigando um com o outro e o meu corte está ardendo. (...) A briga ficou ainda 
mais sangrenta e sem sentido do que a minha com a Susie. 
 Parece que o papai nunca ajudava a mamãe a tomar conta da gente, nunca ajudava a cozinhar, a lavar 
louça e a limpar a casa, sempre esquecia o aniversário dela e também o dia dos namorados (...). Meu 
pai, na hora em que minha mãe parava para tomar fôlego, dizia que ela sempre deixava o carro sem 
gasolina, era ilógica, não valorizava o fato de ele ir fazer as compras com ela, sempre misturava as 
páginas do jornal, nunca tampava a pasta de dente depois de usar e, pior de tudo, a gente estava 
ficando igual a ela... e por aí vai.  
De repente fiquei totalmente deprimido e muito preocupado. Será que isso quer dizer que meus pais 
vão se separar? A culpa ia ser minha. Fui eu – sou forçado a admitir – que comecei tudo, quando estava 
de saco cheio. 
 Se meu pai e minha mãe se separassem, não ia valer a pena continuar vivendo. Eu não estava mais 
cansado. Tinha que falar com alguém, qualquer um, sobre isso. Fui escondido até o quarto da Susie, 
mas ela não estava lá. Então fui no quarto da Sally, e lá estavam as duas deitadas na cama, 
conversando. Desabei no chão com um suspiro, quando percebi o silêncio que tinha se instalado lá 
embaixo de repente. 
A Sally falou baixinho: 
- Não fica preocupado. A culpa não é sua, nem da Susie. Os adultos costumam brigar muito. Não sei 
como é que vocês nunca ouviram o papai e a mamãe discutindo antes. O monopólio das brigas não é 
de vocês, sabe? Uma briga de vez em quando é uma coisa normal, e não significa necessariamente 
que as pessoas não se gostem. (...). Esperem só até amanhã para ver.  
Tentei explicar à Sally como eu estava me sentindo mal. Parece que ela estava entendendo o que eu 
ia dizer. Ela até botou um band-aid no meu machucado. 
 
MACFARLANE, Aidan; MCPHERSON. Diário de um adolescente       hipocondríaco. Tradução de 
André Cardoso. São Paulo: Editora 34, 1993. P.35      – 38. (Fragmento. Título adaptado). 
 

2ª aula 
Leitura 
Trabalhando com o dicionário 
Monopólio 
Hipocondríaco 

3ª aula 
 
1- Em qual passagem, o jovem expressa uma opinião sobre a Susie? 
 A) “Estou morto de cansaço”. 
 B) “Os adultos costumam brigar muito”. 
 C) “Mas a Susie, mentindo como sempre (...)”. 
 D) “Eu disse que a culpa tinha sido da Susie”.  
 
2. Leia o que a Susie diz para os pais: 
 “- Mas foi tudo culpa dele, por que vocês sempre implicam comigo? ” 
 Qual frase indica como a irmã se sente? 
 A) Ela se sente abandonada. 
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 B) Ela se sente injustiçada. 
 C) Ela acha que os pais não gostam dela. 
 D) Ela acha que o irmão não gosta dela. 
 
 3. A respeito da reação dos pais diante da briga dos irmãos, considere as afirmativas abaixo: 
 I. Os pais ficaram bravos. 
 II. A mãe ficou muda de raiva.  
III. O pai gritou e berrou. 
 IV. A mãe reagiu de forma mais drástica. 
 
 Está CORRETO o que se afirma em:  
A) I e II apenas.  
B) I e III apenas.  
C) I, II e IV apenas. 
 D) I, II e III apenas. 
 
 4. Quais palavras caracterizam os estados do jovem na sequência em que ele os expõe? 
 A) Cansado, deprimido, com dor de cabeça, irritado, preocupado. 
 B) Cansado, deprimido, irritado, com dor de cabeça, preocupado.  
C) Cansado, irritado, com dor de cabeça, preocupado, deprimido. 
 D) Cansado, com dor de cabeça, irritado, deprimido, preocupado. 
 
                                         4ª aula 
 
 1. Identifique o trecho em que o narrador admite que sua briga com a irmã foi sem motivo. 
 A) “De repente fiquei totalmente deprimido e muito preocupado”.  
B) “A briga ficou ainda mais sangrenta e sem sentido do que a minha com a Susie.” 
 C) “Fiquei deitado escutando a Susie soluçar”.  
D) “Uma briga de vez em quando é uma coisa normal”.  
 
2. Há um exagero com relação à descrição que o jovem faz de seu machucado. Qual frase comprova 
esse fato? 
 A) “Desabei no chão com um suspiro”.  
B) “Tentei explicar à Sally como eu estava me sentindo mal.” C) 
 “ (...) o meu corte está ardendo”. 
 D) “Ela até botou um band-aid no meu machucado”.  
 
3. Releia a frases: 
 “O monopólio das brigas não é de vocês, sabe?”  
Assinale a alternativa que contém a palavra cujo sentido mais se aproxima do termo destacado na 
frase acima. 
 A) Direito  
B) Controle  
C) Atividade  
D) Exclusividade  
 
4. O pai do jovem é dedetizador, mas ele prefere descrever a profissão do pai de um ponto de vista 
bem particular. Identifique o trecho em que o jovem fala da profissão do pai. 
 A) “(...) o papai nunca ajudava a mamãe a tomar conta da gente (...)” 
 B) “Os adultos costumam brigar muito”.  
C) “(...) recém-saído de mais uma batalha contra monstros microscópicos (..).” 
 D) “(...) saiu, com um tremendo mau humor”. 
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HISTÓRIA – PROF.ª CLEIDE – 7º ANO 

1ºROTEIRO DE JUNHO 2021 
Nome: 

 

AS GRANDES NAVEGAÇÕES 

 

O modo de produção feudal foi praticado na Europa, durante parte da Idade Média. Mas aos poucos, o 

modo de produção feudal ou feudalismo entrou em decadência. Aventureiros de duas cidades italianas, 

Gênova e Veneza, arriscavam-se pelo Mar Mediterrâneo e chegaram até o Oriente onde passaram a 

realizar o comércio. O comércio mostrou-se ser uma atividade extremamente lucrativa e muitas pessoas 

apostaram em sua realização. Não só pessoas, como países. E a atividade comercial tornou-se uma 

febre. Muitas mercadorias proporcionavam lucros excelentes, porém, nenhuma delas era tão lucrativa 

quanto as chamadas especiarias. 

Especiarias eram produtos utilizados para fazer temperos e medicamentos, como: cravo, canela, 

pimenta, pimenta do reino, gengibre, cânfora, etc. Não podemos nos esquecer que no final da Idade 

Média, o mundo que os europeus conheciam resumia-se ao Oriente Médio, ao norte da África e às 

Índias, nome genérico pelo qual designavam o Extremo Oriente, isto é, leste da Ásia.  

Grande parte dos europeus conhecia apenas o Extremo Oriente por meio de relatos; como o do viajante 

veneziano Marco Pólo, que partiu de sua cidade em 1271, acompanhando seu pai e seu tio em uma 

viagem àquela região.  

Mesmo as informações de que os europeus dispunham sobre muitas das regiões conhecidas eram 

imprecisas e estavam repletas de elementos fantasiosos.  

Durante os séculos XV e XVI, exploradores europeus, mas principalmente portugueses e espanhóis, 

começaram a aventurar-se pelo “mar desconhecido”, isto é, pelo oceano Atlântico e também pelo 

Pacífico e Índico dando início à chamada Era das Navegações e Descobrimentos Marítimos.  

No século XV, os países europeus que quisessem comprar especiarias, tinham que recorrer aos 

comerciantes de Veneza ou Gênova, que possuíam o monopólio destes produtos. Com acesso aos 

mercados orientais - Índia era o principal - os burgueses italianos cobravam preços exorbitantes 

pelas especiarias do oriente. O canal de comunicação e transporte de mercadorias vindas do oriente 

era o Mar Mediterrâneo, dominado pelos italianos. Encontrar um novo caminho para as Índias era uma 

tarefa difícil, porém muito desejada. Portugal e Espanha desejavam muito ter acesso direto às fontes 

orientais, para poderem também lucrar com este interessante comércio. 

Um outro fator importante, que estimulou as navegações nesta época, era a necessidade dos europeus 

de conquistarem novas terras. Eles queriam isso para poder obter matérias-primas, metais preciosos e 

produtos não encontrados na Europa. Até mesmo a Igreja Católica estava interessada 

neste empreendimento, pois, significaria novos fiéis. 

Os reis também estavam interessados, tanto que financiaram grande parte dos empreendimentos 

marítimos, pois com o aumento do comércio, poderiam também aumentar a arrecadação de impostos 

para os seus reinos. Mais dinheiro significaria mais poder para os reis 

absolutistas da época. 

Portugal foi o pioneiro nas navegações dos séculos XV e XVI devido a uma série de condições 

encontradas neste país ibérico. A grande experiência em navegações, principalmente da pesca de 

bacalhau, ajudou muito Portugal. As caravelas, principal meio de transporte marítimo e comercial do 

período, eram desenvolvidas com qualidade superior à de outras nações. Portugal contou com uma 

quantidade significativa de investimentos de capital vindos da burguesia e também da nobreza, 

interessadas nos lucros que este negócio poderia gerar. Neste país também houve a preocupação com 

os estudos náuticos, pois os portugueses chegaram a criar até mesmo uma centro de estudos: A Escola 

de Sagres. 
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Sobre “As Grandes Navegações” pesquise e responda: 

 

1-) Qual era o modo de produção praticado em parte da Europa durante a Idade Média: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

2-) De onde partiam os aventureiros que iam até o Oriente, buscar mercadorias para revende-las na 

Europa? __________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

3-) Durante a Idade Média, o comércio, na Europa, quase que inexistia, somente internamente nos 

feudos é que era praticado, assim mesmo sem a utilização de moedas, portanto eram apenas realizados 

trocas in natura, isto é: produtos por produtos. Qual foi o motivo que levou muitas pessoas e até países 

interessarem pela realização do comércio?  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________. 

 

4-) Quais eram produtos que proporcionavam maiores lucros, na época das Grandes Navegações? 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

5-) Defina especiarias. ______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

6-) Qual foi o principal objetivo dos movimentos das Grandes Navegações? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

7-) Justifique o fato dos europeus conhecerem um mundo bem menor do que ele realmente é, no início 

da Idade Moderna.  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

8-) Qual motivo que levou alguns reis à patrocinarem algumas expedições navegadoras? 

_________________________________________________________________________________ 
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_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

9-) Qual foi o país pioneiro no movimento das Grandes Navegações? Apresente o motivo desse 

pioneirismo. 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

10-) O que era a Escola de Sagres?  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

GEOGRAFIA – PROF.ª SANDRA – 7º ANO 

1ºROTEIRO DE JUNHO 2021 
 

AULA 1  

 

(EF06GE02). Analisar e comparar modificações de paisagens por diferentes tipos de sociedade, com 

destaque para os povos originários e comunidades tradicionais em diferentes lugares. 

UNIDADE TEMÁTICAS> O SUJEITO E SEU LUGAR NO MUNDO 

OBJETO DE CONHECIMENTO: FORMAÇÃO TERRITORIAL DO BRASIL 

 

Para começo de conversa> assistir um pequeno documentário. 

https://www.youtube.com/watch?v=iOSUYeCD4tw 

 

 LER OS TEXTOS DE APOIO É FUNDAMENTAL 

 

INTERAÇÃO HUMANA COM O ESPAÇO GEOGRÁFICO 

 PARA REFLETIR 

 Os seres humanos transformam os espaços geográficos para satisfazerem suas necessidades. 
Pensando um pouco sobre o território nacional, você já imaginou como os povos nativos do nosso país, 
os indígenas, viviam e se relacionavam com seu espaço geográfico? Havia mais paisagens culturais 
ou naturais? Em qual região eles se concentravam?  

Um dos espaços geográficos que apresentavam – e ainda apresentam – grande número de 
povos indígenas é a Região Amazônica. Cada um deles tem uma forma própria de estabelecer relações 
com o meio, criando um espaço geográfico adequado à sua realidade e suas necessidades. Ainda hoje, 
em certos núcleos, as aldeias mantêm a tradição de seus antepassados construindo as habitações de 
maneira circular, vias que facilitavam o deslocamento para o interior da mata, para atividades de 
extração, plantio e colheita. Envolvendo todas as construções, está a floresta, praticamente em estado 
natural. E, apesar de não vermos, em razão da cobertura das árvores, existem rios e animais 
espalhados por toda a região. Chamamos de biodiversidade essa riqueza de elementos naturais, dos 
quais muitos povos indígenas fizeram e ainda fazem uso. Uma das principais atividades dessas 
comunidades indígenas é a roça, nome dado ao plantio de diversas culturas, desde raízes, como a 
mandioca (também conhecida por aipim, macaxeira ou mandioca), até frutas e plantas medicinais. Para 
a realização de tais plantios, os povos tradicionais fazem inicialmente a coivara, método agrícola para 

https://www.youtube.com/watch?v=iOSUYeCD4tw
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a limpeza do solo envolvendo o corte das árvores e a queima do restante. Outra prática comum é a 
policultura, ou seja, o cultivo, num mesmo terreno, de vários produtos. Tal medida é fundamental, pois 
assim as comunidades indígenas têm uma maior oferta de alimentos, reduzindo os riscos de escassez. 
Além disso, a presença de diversas espécies de alimentos reduz a ação de pragas, que atacam com 
maior frequência plantações em que há uma única cultura, ou seja, monocultura. 

 
Com base no texto, responda: 

 
1) Explique o que é biodiversidade. 

 
 
 
 
 
 
 

 
2) Sobre a importância (ou não) da policultura para os povos indígenas, assinale a afirmativa 
correta. (ASSINALE COM UM X). 
a) A policultura é importante, pois garante maior diversidade de alimentos para consumo, reduzindo 
o risco de escassez e a ação de pragas. 
b) A policultura é importante, pois garante maior diversidade de alimentos para comércio, 
aumentando assim a renda das comunidades. 
c) A policultura não é tão importante para os povos indígenas quanto a monocultura da mandioca, 
que serve tanto de alimento para a tribo quanto como um produto a ser comercializado nos centros 
urbanos. 
d) A policultura é a técnica de criar animais (porcos, vacas, cavalos etc.) próximos às áreas de roça, 
pois assim os animais reduzem a probabilidade do aparecimento de pragas nas plantações e seus 
excrementos servem de adubo para as terras. 
e) A policultura não é praticada pelos povos indígenas, pois o risco de escassez de alimento é muito 
grande; a monocultura se mostra uma técnica mais viável. 

    
 + AQUI TEM MAIS 

 Segundo dados do último Censo brasileiro, feito em 2010, o Brasil tem cerca de 900 mil indígenas 
em seu território. Grande parte deles vive nos estados do Amazonas, Mato Grosso do Sul e Bahia, em 
áreas rurais denominadas Terras Indígenas (TI). 
  Legalmente, todos eles têm o direito de manter a própria cultura, distinta da cultura dos que não 
são indígenas. O artigo 231 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 diz que são 
reconhecidos aos indígenas sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os 
direitos sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo ao governo federal demarcá-las, 
protege-las e fazer respeitar todos os seus bens. 
 Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), existem 274 línguas faladas 
pelas 305 etnias indígenas existentes no Brasil. Porém, cerca de 190 dessas línguas estão em risco de 
desaparecer. Atualmente, os maiores grupos indígenas no Brasil são os povos tikuna, guarani Kayowá 
e Kaingng. 

1. Por que várias línguas indígenas correm risco de desaparecer? 
 
 
 
 
 
 

2. Que medidas podem ser tomadas para que isso não ocorra? 
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AULA 2 
 

SOCIEDADE DO TERRITÓRIO BRASILEIRO 
 

 É FUNDAMENTAL A LEITURA DO TEXTO. LER... LER... LER... E INTERPRETAR, PENSAR 
E APRENDER O CONTEXTO DA SOCIEDADE EM QUE VIVEMOS HOJE.   

 
 As transformações realizadas pelos povos originários mantiveram paisagens com significativa 
presença da fauna e da flora local. Mesmo nos dias atuais, podemos afirmar que as modificações na 
paisagem realizadas pelos povos indígenas são muito menos transformadas que as ocorridas nas 
cidades, por exemplo, onde as paisagens tornam-se urbanas.  

Segundo estimativas HISTÓRICAS, Esse espaço que um dia se transformou no Brasil 
apresentava em 1500, uma população indígena de 8 milhões de habitantes, divididos em mais de mil 
povos. Você saberia dizer qual é o termo que podemos dar a essa riqueza de povos num mesmo 
território? VAMOS PENSAR UM POUCO: quando um país possui enorme riqueza e variação de 
recursos naturais, como florestas e animais, falamos que ele possui uma fantástica 
BIODIVERSIDADE.  Partindo desse mesmo raciocínio, pensemos: se o país possui vários povos e 
sociedade, onde cada um deles possui características próprias, dizemos que há uma enorme 
SOCIODIVERSIDADE. 

Mas como os indígenas que vivem atualmente no Brasil realizam a mesma forma de cultivo que 
seus antepassados? Os conhecimentos adquiridos pelos indígenas são transmitidos oralmente aos 
mais jovens, e assim o conhecimento se propaga pelas gerações. A esse tipo de prática, dá-se o 
nome de PATRIMONIO CULTURAL IMATERIAL. 

 
AULA 3 
 
ATIVIDADES 
 

1) Com base nos seus conhecimentos explique o que é biodiversidade. 
 

 
 
 
 
 
 

2) Sobre a importância (ou não) da policultura para os povos indígenas, assinale com um (x) a 
afirmativa correta.  

 
a) A policultura é importante, pois garante maior diversidade de alimentos para consumo, 
reduzindo o risco de escassez e a ação de pragas. 
b) A policultura é importante, pois garante maior diversidade de alimentos para comércio, 
aumentando assim a renda das comunidades. 
c) A policultura não é tão importante para os povos indígenas quanto a monocultura da 
mandioca, que serve tanto de alimento para a tribo quanto como um produto a ser comercializado nos 
centros urbanos. 
d) A policultura é a técnica de criar animais (porcos, vacas, cavalos, etc.) próximos às áreas de 
roça, pois assim os animais reduzem a probabilidade do aparecimento de pragas nas plantações e seus 
excrementos servem de adubo para a terra. 
e) A policultura não é praticada pelos povos indígenas, pois o risco de escassez de alimento é 
muito grande a monocultura se mostra uma técnica mais viável. 

 
3) Escreva com suas palavras o que você entendeu sobre sociodiversidade. 
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 DESAFIO 
 

1) O holandês Albert Eckhout (1610-1666) viveu no Brasil por alguns anos. As obras de arte que 
fez nesse período são de grande importância, pois revelam como os povos indígenas viviam 
naquela época. Em um dos seus quadros, o pintor retratou uma dança realizada pelos indígenas 
para celebrar ou convocar os homens para a guerra. 

 

 
 
O cartunista Mauricio de Sousa inspirou-se nesse quadro e realizou o seguinte desenho. 
 

 
 

a) Quais são as semelhanças e as diferenças que você observa entre as duas imagens, feitas em 
períodos distintos? 

 
 
 
 
 

b) Quais as duas obras você acredita ser mais fiel à realidade dos povos indígenas daquela época? 
E a realidade atual? 

 
 
 
 
 
 
REFERÊNCIAS > BNCC E CURRICULO PAULISTA > HABILIDADES ESSENCIAIS. 
LIVRO DIDÁTICO > TEMPO DE GEOGRAFIA> AXÉ SILVA> JURANDYR ROSS> EDITORA DO 
BRASIL. 

 
 

 

< Albert Eckhout. Dsnça 

Tarairiu. S.d. Óleo sobre tela. 

168 cm x294cm. 

<  Mauricio de Sousa. Dança do Papa-

Capim, 1991. Acrilica sobre tela, 91 

cm x 146 cm. 
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CIÊNCIAS – PROF.ª KARINA – 7º ANO 

1ºROTEIRO DE JUNHO 2021 
 

Nome:_________________________________________________________________________ 
 

Aula 1 
Os níveis de organização em biologia são a forma hierárquica das estruturas biológicas. Essa 
organização estrutura-se com base em um nível mais baixo (átomo) e segue até um mais elevado 
(biosfera). Cada um desses níveis é constituído pelas unidades presentes no nível anterior, acrescido 
em complexidade organizacional. A seguir, apresentamos cada nível presente na organização 
biológica. 
 

 
 
Aula 2 
 
Níveis de organização em biologia 
A organização biológica, que ocorre de forma hierárquica, geralmente é representada em 12 níveis. 
Ela inicia-se no nível mais baixo, o átomo, e segue até o mais elevado, a biosfera. A seguir, 
apresentamos cada um desses níveis: 
 

1. Átomo: representa a menor parte constituinte da matéria, sendo considerado seu nível como 
fundamental. 

https://www.biologianet.com/ecologia/biosfera.htm
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2. Molécula: é constituída por átomos agrupados de maneiras diversas. Quando moléculas diferentes 
agrupam-se, formam compostos. 
 

3. Organela: estrutura presente no citoplasma das células e constituída por moléculas e compostos 
agrupados de diversas maneiras. 
 

4. Célula: unidade estrutural e funcional dos seres vivos. No entanto, os vírus não são constituídos 
por células. As células são constituídas, basicamente, por membrana plasmática, citoplasma (no qual 
estão presentes as organelas), e núcleo (não delimitado em células procarióticas). 

 

5. Tecido: é constituído por um conjunto de células especializadas e que desempenham uma função 
específica. Os tecidos estão presentes apenas em organismos multicelulares, como plantas e animais. 
Nos seres humanos, há quatro tipos básicos de tecido, segundo suas propriedades funcionais: 

 tecido epitelial; 
 tecido conjuntivo; 
 tecido muscular; 
 tecido nervoso. 

 
6. Órgão: é constituído por tecido e desempenha funções essenciais para o funcionamento do 

organismo. 
 
Aula 3  

 
7. Sistema: é constituído por diferentes órgãos que atuam em conjunto em determinadas funções. O 

organismo humano é constituído por 
 sistema tegumentar; 
 sistema esquelético; 
 sistema articular; 
 sistema muscular; 
 sistema cardiovascular; 
 sistema respiratório; 
 sistema digestório; 
 sistema urinário; 
 sistema genital; 
 sistema nervoso; 
 sistema endócrino; 
 sistema linfático. 

 
8. Organismo: é formado pelo conjunto de todos os sistemas. No entanto, um organismo também pode 

ser constituído por uma única célula, sendo então chamado de unicelular. Quando o organismo é 
constituído por duas ou mais células, é denominado multicelular ou pluricelular. 
 

9. População: é definida como um grupo de organismos de mesma espécie que habita uma 
determinada área, em um mesmo período de tempo. 
 

10. Comunidade: é oconjunto de populações diferentes que habita uma determinada área, em um 
mesmo período de tempo. 
 

11. Ecossistema: é definido como o conjunto formado pelo meio biótico (vivo) e abiótico (não vivo) do 
ambiente e pela interação entre entre os dois meios; 
 

12. Biosfera: é o nome dado ao conjunto de todos os ecossistemas da Terra. 
Aula 4 
 
Exemplo de Ecossistema 

 
 

https://www.biologianet.com/biologia-celular/organelas-celulares.htm
https://www.biologianet.com/biologia-celular/citoplasma.htm
https://www.biologianet.com/biologia-celular/o-que-celula.htm
https://www.biologianet.com/biologia-celular/membrana-plasmatica.htm
https://www.biologianet.com/biologia-celular/nucleo-celular.htm
https://www.biologianet.com/biologia-celular/celulas-procarioticas-eucarioticas.htm
https://www.biologianet.com/histologia-animal/tecido-epitelial.htm
https://www.biologianet.com/histologia-animal/tecido-conjuntivo.htm
https://www.biologianet.com/histologia-animal/tecido-muscular.htm
https://www.biologianet.com/histologia-animal/tecido-nervoso.htm
https://www.biologianet.com/anatomia-fisiologia-animal/sistema-esqueletico.htm
https://www.biologianet.com/anatomia-fisiologia-animal/sistema-articular.htm
https://www.biologianet.com/anatomia-fisiologia-animal/sistema-cardiovascular.htm
https://www.biologianet.com/anatomia-fisiologia-animal/sistema-respiratorio.htm
https://www.biologianet.com/anatomia-fisiologia-animal/sistema-digestorio.htm
https://www.biologianet.com/anatomia-fisiologia-animal/sistema-urinario.htm
https://www.biologianet.com/anatomia-fisiologia-animal/sistema-nervoso.htm
https://www.biologianet.com/ecologia/populacao-comunidade.htm
https://www.biologianet.com/ecologia/ecossistema.htm
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Um ecossistema é caracterizado pela interação entre o meio vivo e o não vivo. 
Os níveis de átomos a células são também conhecidos como níveis microscópicos. Os níveis 
superiores, da população até biosfera, são também chamados níveis de organização em ecologia. 
 
Exercício  
 
Analise as alternativas 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. 

 

TEORIA – PROF.º OTANIEL – 7º ANO 

1ºROTEIRO DE JUNHO 2021 
Problemas envolvendo números inteiros (RESPONDA EM UMA FOLHA A PARTE) 
1. Em uma gincana de matemática na escola, o aluno participante ganhava 20 pontos por acerto e 
perdia 22 pontos por erro. De 100 perguntas, Ana acertou 52. Ela ganhou ou perdeu pontos nessa 
gincana? Quantos?  
2. Em minha conta no banco, eu estava com um saldo de R$ 520,00 negativos. Depositei R$ 1 810,00, 
mas dei cheques para pagar algumas contas: aluguel, R$ 765,00 e supermercado, R$ 237,00. Depois 
que os cheques forem pagos, qual será meu saldo?  

https://www.biologianet.com/ecologia/niveis-organizacao-ecologia.htm
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3. O avião mais veloz e que alcança a maior altitude atualmente é o russo MiG25. Sua velocidade chega 
a 3 500 km/h e atinge 37 550 m de altitude. O submarino tripulado que atinge a maior profundidade é o 
americano Triton 36 000, que chega até 11 000 metros. Imagine um MiG25 sobrevoando uma região 
em que está um Triton, ambos em suas posições máximas, e calcule a distância entre eles. 
 4. Um avião partiu de um aeroporto situado 600 metros acima do nível do mar, com tempo bom e 
temperatura de 28°C. Ao atingir a altitude máxima, de 3 300 metros acima do nível do mar, o piloto 
avisou que a temperatura externa era de - 40°C. Da decolagem até o momento em que foi atingida a 
altitude máxima, calcule quanto variou a temperatura externa. 
 5. Clarice fez uma divisão na máquina de calcular e o quociente foi - 36. Complete o texto deste 
problema, de modo que se possa descobrir os números que fizeram parte dos cálculos de Clarice. 
 6. Paulo e Bia inventaram um jogo de dados diferente. Pintaram as faces dos dados de modo que 
ficaram 2 faces amarelas, 2 azuis e 2 vermelhas. As faces amarelas valiam 3 pontos negativos, as faces 
vermelhas valiam 3 pontos positivos e as faces azuis valiam 0. Eles jogavam 2 dados e multiplicavam 
os valores que saíam em cada um, de acordo com as cores. Veja na tabela as jogadas de cada um e 
encontre o vencedor. 

Jogada  Bia  Paulo 

1 Amarelo e Vermelho  Vermelho e Azul 

2 Amarelo e Amarelo  Vermelho e Vermelho  

3 Azul e Amarelo  Amarelo e Amarelo  

 

Jogada Bia Paulo 

1   

2   

3   

 

GEOMETRIA – PROF.º OTANIEL – 7º ANO 

1ºROTEIRO DE JUNHO 2021 
1ª e2ª Aula 

SOMA DOS ÂNGULOS INTERNOS DE UM POLÍGONO 
Um polígono é uma figura geométrica formada por segmentos de reta. Essa figura é fechada e 
nenhum desses segmentos de reta encontra-se a não ser em suas extremidades. Quando o polígono 
é convexo, é possível descobrir a soma dos seus ângulos internos sem ter que medi-los. Isso é 
feito por meio de uma fórmula matemática. 
Polígono convexo 
Um polígono é convexo quando o segmento de reta cujas extremidades são pontos do interior do 
polígono está inteiramente dentro dele. Em outras palavras, alguns polígonos possuem uma espécie 
de “boca”, de modo que é possível escolher dois de seus pontos e ligá-los por um segmento de reta 
que não está inteiramente dentro do polígono. Esses são os chamados não convexos. 
Observe a imagem a seguir que mostra um polígono convexo à esquerda e um não convexo à 
direita. 

 
Soma dos ângulos internos 
A soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é igual a 180°. Tendo isso em mente, podemos 
pensar em dividir os polígonos convexos em triângulos. Se um polígono pode ser dividido em três 
triângulos, por exemplo, a soma dos seus ângulos internos é igual a 3 vezes 180. 

https://escolakids.uol.com.br/poligonos.htm
https://escolakids.uol.com.br/estudo-da-reta-segmento-de-reta-e-semirreta.htm
https://escolakids.uol.com.br/poligonos-convexos-seus-elementos.htm
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Para tanto, é preciso criar uma divisão em que a soma dos ângulos dos triângulos seja igual à soma 
dos ângulos dos polígonos. 
É fácil ver que, se escolhermos um vértice de um polígono, as suas diagonais formarão triângulos que 
cumprem esse pré-requisito. Observe a imagem a seguir: 

 
Essa figura é um hexágono. Repare que, partindo de um mesmo vértice, é possível dividi-lo em quatro 
triângulos. Para qualquer figura, sempre será possível encontrar n – 3* diagonais partindo do mesmo 
vértice e, consequentemente, serão formados n – 2* triângulos nesse processo (*n = número de lados 
do polígono). 
Como já foi dito, a soma dos ângulos internos de um polígono é igual ao número de triângulos 
formados dentro dele multiplicado por 180°. Logo, a soma dos ângulos internos de um polígono 
convexo é: 
S = (n – 2)180° 
Exemplos: 

 Qual a soma dos ângulos internos de um icoságono convexo? 

Os icoságonos são polígonos que possuem 20 lados. A soma dos ângulos internos é: 
S = (n – 2)180 
S = (20 – 2)180 
S = 18·180 
S = 3280° 

 Qual é a medida de cada ângulo interno de um icoságono regular? 

Polígonos regulares possuem ângulos congruentes. Assim, já sabendo que a soma dos ângulos 
internos do icoságono é 3280°, cada ângulo dele é igual a: 
3280 = 162° 
20            

Atividades 
1) Calcule a soma dos ângulos internos de um triângulo qualquer e de um retângulo qualquer. 

2) Calcule o valor de cada ângulo do quadrilátero seguinte: 

 
3) (FAAP-97) A medida mais próxima de cada ângulo externo do heptágono regular da moeda de 

R$ 0,25 é: 
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a) 60° 
b) 45° 
c) 36° 
d) 83° 
e) 51° 

 
Fontes: 
https://escolakids.uol.com.br/matematica/soma-dos-angulos-internos-um-poligono.htm 
https://exercicios.mundoeducacao.uol.com.br/exercicios-matematica/exercicios-sobre-soma-dos-
angulos-internos-um-poligono.htm 
 

EDUCAÇÃO FÍSICA – PROF.ª LILIAN – 7º ANO 

1ºROTEIRO DE JUNHO 2021 
                                                         
 Nome do aluno  Ano/Série  Nº 

     

                                                         
Introdução: Primeiros Socorros 

 Nos roteiros anteriores, desenvolvemos a importância da atividade física, vimos algumas  
possibilidades da execução da mesma na prática e hoje entraremos em um assunto muito importante,  
situações que podemos nos deparar não só na escola, como em outros lugares, como: em casa, rua, 
outros estabelecimentos , entre outros, vejamos: 
 Primeiros Socorros são manobras feitas para tentar estabilizar o quadro em que o indivíduo 
encontra-se (acidentado) até chegar o socorro adequado. Se você não se sente seguro em fazer algo, 
peça ajuda a um adulto. 

Considerações gerais 
 Analise a situação da pessoa acidentada, a partir daí, você passará a socorrer a vitima 
verificando seus sinais vitais (respiração e pulsação) e outras prioridades ( estado de consciência, 
hemorragia, pupilas, temperatura e alguma deformidade corporal). 

 Asfixia (sufocação ou engasgo). 

Qualquer um pode prestar socorro a uma pessoa vitima de algum acidente, desde que saiba e 
tenha segurança no que está fazendo. Além disso, deve tentar sempre manter a calma e 
observar o local do acidente. 

                                        Quando um objeto estranho penetra nas 
vias aéreas, ou outro motivo leva a pessoa a parar de respirar, pode 
haver um quadro de asfixia ou parada respiratória. Nesse caso, não 
há a obrigatoriedade de o coração também parar de bater (isso só 
ocorre se as pessoas já esta sem conseguir respirar há um bom 
tempo). 
Normalmente a pessoa fica agitada e nervosa por que não está 
conseguindo respirar. Se nada é feito para ajudar, a pessoa pode 
ficar com os lábios e dedos arroxeados (cianose) e desmaiar.
 Nesse caso, deve-se: 

 Tentar desobstruir as vias aéreas; 

 Abraçar a pessoa por trás e comprimir o abdome para trás e 

para cima, em um momento único, de maneira brusca, com ela ainda 

em pé. 

Tais procedimentos podem ajudar muito, mas só devem ser realizados com a pessoa 
consciente. 

https://escolakids.uol.com.br/matematica/soma-dos-angulos-internos-um-poligono.htm
https://exercicios.mundoeducacao.uol.com.br/exercicios-matematica/exercicios-sobre-soma-dos-angulos-internos-um-poligono.htm
https://exercicios.mundoeducacao.uol.com.br/exercicios-matematica/exercicios-sobre-soma-dos-angulos-internos-um-poligono.htm
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Atividade – Em uma folha responda e grampeie aqui! 
1) O que significa primeiros socorros? 

2) O que devemos fazer se uma pessoa ao seu lado se engasgar comendo 

algo? Explique: 

 

EDUCAÇÃO ARTÍSTICA – PROF.ª SILVIA – 7º ANO 

1ºROTEIRO DE JUNHO 2021 
 

NOME____________________________________________________________________________ 
1ª Aula A herança cultural nas festas tradicionais brasileiras 

     A herança cultural brasileira é muito variada, e as diferentes origens da população contribuem para 
que as festas tradicionais populares sejam ricas em cores, música, dança e muitas outras 
características que fazem com que elas sejam únicas e originais. 
     Muitas danças no Brasil e no mundo trazem diferentes significados e compreensão sobre a 
sociedade, o ser humano e a ancestralidade. 
     As festas juninas, por exemplo, marcam a ocupação da rua por pessoas da comunidade e de fora 
dela. A tradição de realizar festas durante o mês de junho tem origem na Europa, que exalta fertilidade 
da terra e a expectativa pelas colheitas que virão. Aos poucos, essas celebrações foram incorporadas 
as tradições religiosas cristãs. Esses festejos costumam ocorrer em quermesses, com muita comida, 
música e dança, além de procissões em homenagem aos santos católicos: Santo Antônio, São João e 
São Pedro. 
     Na região Sudeste, predominam os sons da sanfona e da viola, e os participantes, com roupas e 
chapéus caipiras dançam a típica quadrilha, cujo enredo se inspira em um casamento na roça. 
     No Nordeste, as cidades de Caruaru em Pernambuco, e Campina Grande na Paraíba, reúnem 
milhares de pessoas todas os anos e competem pelo título de maior festa de São João do Brasil, tendo 
o forro como ritmo predominante. 

Atividades (RESPONDA COM LETRA BASTÃO) 
1º Escreva cinco pratos típicos das festas juninas___________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 
2º No quadro abaixo  ilustre com elementos de festa junina 
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2ª Aula Histórias dançadas e cantadas 

       No Brasil, muitas histórias podem ser contadas por meio de danças, ao ritmo dos sons do gonguê, 
do agbê, de tambores, de ganzás entre outros. Histórias e lendas de amor e de lutas passaram a ser 
exaltadas com alegria e foram transformadas em festas e cultura do povo. 
 

Bumba meu boi 
      No Nordeste, a história do Bumba meu boi foi inspirada na lenda da Mãe Catirina e do Pai Francisco 
(Chico). 
     Nessa versão, Mãe Catirina e Pai Francisco são um casal de negros trabalhadores de uma fazenda. 
Quando Mãe Catirina fica grávida, ela tem desejo de comer a língua de um boi. Empenhado em 
satisfazer a vontade de Catirina, Chico mata um dos bois do rebanho, que, no entanto, era um dos 
preferidos do fazendeiro. 
     Ao notar a falta do boi, o fazendeiro pede para que todos os empregados saiam em busca dele. 
     Eles encontram o boi quase morto, mas com a ajuda de um curandeiro ele se recupera. Noutras 
versões, o boi já está morto e com o auxílio de um pajé, ele ressuscita. 
     A lenda, dessa maneira, está associada ao conceito de milagre do catolicismo ao trazer de volta o 
animal. Ao mesmo tempo, mostra a presença de elementos indígenas e africanos, tal como a cura pelo 
pajé ou curandeiro e a ressurreição. A festa do Bumba meu boi é celebrada para comemorar esse 
milagre. 
 

 
Atividades 

1º Assinale V para verdadeiro e F para falso para as questões sobre dança 
(   ) o balé clássico conta história em geral de heróis e heroínas  
(   ) a dança não nasceu dos rituais sagrados 
(   ) nem todas as danças contam histórias 
(   ) as danças podem conter elementos mágicos como ressureição 
(   ) a dança não pode ser considerada patrimônio  
 
2º Dê um colorido ao boi e crie um convite para uma festa folclórica  
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INGLÊS – PROF.ª ROSÂNGELA – 7º ANO 

1ºROTEIRO DE JUNHO 2021 
                      

ATENÇÃO!!! Este conteúdo deve ser copiado no caderno de Inglês, pois utilizaremos nos 
próximos roteiros 
 
                                    SIMPLE PRESENT 

Como já vimos nos roteiros anteriores, o presente simples (Simple Present) é conjugado nas 
formas: afirmativa, interrogativa e negativa. 
           Vale lembrar que na forma afirmativa, estudamos as regras para He, She ou It onde 
acrescentamos S, ES ou IES dependendo da terminação do verbo.                               

Agora vamos estudar as formas Interrogativa e Negativa  
Para interrogar ou negar, no tempo presente, em Inglês, usamos o auxiliar DO ou DOES. 
Observe a conjugação do verbo to sleep (dormir) na frase: 
 

            Interrogative form                                         Negative form 
Do I sleep early?    (Eu durmo cedo?)                     I do not sleep early 
Do you sleep early?   (Você dorme cedo?               You do not sleep early 
Does he sleep early?   (Ele dorme cedo?)                He does not sleep early 
Does she sleep early?  (Ela dorme cedo?)               She does not sleep early 
Does it sleep early?   (ele, ela dorme cedo?)             It does not sleep early 
Do we sleep early?    (Nós dormimos cedo?)             We do not sleep early 
Do you sleep early?   (Vocês dormem cedo?)            You do not sleep early 
Do they sleep early?   (Eles, elas dormem cedo?)      They do not sleep early 
 
Encontramos com mais frequência a forma Contraída  Negativa 

           Contracted form 
I don’t sleep  (Eu não durmo) 
You don’t sleep  (Você não dorme) 
He doesn’t sleep  (Ele não dorme) 
She doesn’t sleep  (Ela não dorme) 
It doesn’t sleep  (ele, ela não dorme)  
We don’t sleep  (Nós não dormimos) 
You don’t sleep  (Vocês não dormem) 
They don’t sleep  (Eles, Elas não dormem) 

Outros exemplos: 
1º)       Affirmative - You like coffee                  2º)   He likes coffee 

Interrogative - Do you like coffee?               Does he like coffee? 
Negative - You don’t like coffee                          He doesn’t like coffee 

 
Observação:  Note que no 2º exemplo. ao usarmos o auxiliar Does e doesn’t, o verbo da forma 
afirmativa perde o S que foi acrescido e volta ao infinitivo; likes - like  

  

 


