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2º ROTEIRO DE ESTUDO 

ATIVIDADES DOMICILIARES 7º ANO 

Carta para as famílias 

Estamos vivendo um momento único e, por isso, é importante que estejamos unidos e 

focados em buscar soluções para enfrentar o surto de Covid-19. A educação tem um papel 

importante neste processo por ser um caminho potente para conscientização da sociedade, 

especialmente das crianças e jovens. As famílias também têm um papel fundamental! Mais do 

que nunca, precisamos caminhar juntos para atravessarmos este momento dando exemplo e 

inspirando os nossos estudantes.  

A suspensão de aulas é uma medida que foi pensada e decidida juntamente com equipes 

da Secretaria de Estado da Saúde, alinhada às diretrizes do Ministério da Saúde para conter a 

pandemia. Por isso, é muito importante que todos respeitem o distanciamento social, entendendo 

que esse momento não é uma parada pedagógica como estamos acostumados nas férias. Em 

outras palavras, devemos evitar sair de casa para ir à eventos, parques, restaurantes e outros 

espaços onde existem aglomerações.  

Por esse motivo, sugerimos, neste “2º Roteiro”, atividades a serem realizadas com bebês, 

crianças, jovens e adultos, buscando minimizar os efeitos de afastamento temporário das 

Unidades Educacionais. Além disso, você encontra aqui dicas de como apoiar os estudantes 

pelos quais é responsável para que se mantenham motivados a estudar e sigam aprendendo.  

É importante que os familiares acompanhem os sites, mídias sociais e endereços oficiais 

da Prefeitura Municipal de Mairinque para mais informações e orientações. Seguimos juntos, em 

uma oportunidade de fortalecer os vínculos entre famílias, estudantes e Município. Certamente, 

em situações desafiadoras como essa, aprendemos muito e nos fortalecemos como sociedade. 

Contamos com a colaboração de todos! 

As recomendações de prevenção à COVID-19, segundo 
Ministério da Saúde são as seguintes: 

 Lave com frequência as mãos até a altura dos punhos, com 
água e sabão, ou então higienize com álcool em gel 70%. 

 Ao tossir ou espirrar, cubra nariz e boca com lenço ou com o 
braço, e não com as mãos. 

 Evite tocar olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas. Ao tocar, lave sempre as mãos 
como já indicado. 

 Mantenha uma distância mínima de cerca de 2 metros de qualquer pessoa tossindo ou 
espirrando. 

 Evite abraços, beijos e apertos de mãos. Adote um comportamento amigável sem contato 
físico, mas sempre com um sorriso no rosto. 



 Higienize com frequência o celular e os brinquedos das crianças. 

 Não compartilhe objetos de uso pessoal, como talheres, toalhas, pratos e copos. 

 Mantenha os ambientes limpos e bem ventilados. 

 Evite circulação desnecessária nas ruas, estádios, teatros, shoppings, shows, cinemas e 
igrejas. Se puder, fique em casa. 

 Se estiver doente, evite contato físico com outras pessoas, principalmente idosos e doentes 
crônicos, e fique em casa até melhorar. 

 Durma bem e tenha uma alimentação saudável. 

 Utilize máscaras caseiras ou artesanais feitas de tecido em situações de saída de sua 
residência.  

Para a realização das atividades 

 NÃO É PRECISO IMPRIMIR AS ATIVIDADES. 

 As atividades devem ser realizadas no PRÓPRIO CADERNO e na sequência apresentada.  

 Se possível realizar a impressão, as atividades podem ser respondidas no próprio Roteiro. 

 Procure um lugar tranquilo e sente-se bem acomodado e de preferência com o caderno 

apoiado numa mesa para fazer as atividades. Quando necessitar, solicite ou busque ajuda 

para realizá-las.  

 É sugerido que a sequência de atividades seja realizada um pouco por dia. 

 Para garantir aprendizado e aproveitamento do seu tempo não deve deixar acumular 

atividades e/ou, querer fazer num único dia.  

 Ao fazer os registros deve lembrar-se da necessidade de organização e cuidado com o 

documento de registro de suas tarefas (o seu caderno), não se esqueça de colocar a data no 

início das atividades diárias e seu nome completo. 

 Importante: não se esqueça de fazer uma leitura diária do material que tiver em casa – 

revistas, livros, jornais, rótulos de produtos, propagandas, embalagens, bulas, cartazes, 

letreiros, ou qualquer outro material que tenha em casa e possa ser lido. 

 Reserve um horário do dia para a leitura. 

 Quando o aluno for menor de 10 anos, façam a leitura juntos, 15 minutos diários são 

suficientes, conte histórias que você ouviu quando era criança. É bom para você e excelente 

para seu filho.  

 É importante que as crianças e adolescentes realizem as atividades com a colaboração ou 

supervisão de um adulto. 

 

 

 



LEITURA, INTERPRETAÇÃO DE TEXTO E PRODUÇÃO DE TEXTO 

 
TEXTO I  

 
VISITA  

 
Sobre a minha mesa, na redação do jornal, encontrei-o, numa tarde quente de verão. É um 

inseto que parece um aeroplano de quatro asas translúcidas e gosta de sobrevoar os açudes, os 

córregos e as poças de água. É um bicho do mato e não da cidade. Mas que fazia ali, sobre a 

minha mesa, em pleno coração da metrópole?  

Parecia morto, mas notei que movia nervosamente as estranhas e minúsculas mandíbulas. 

Estava morrendo de sede, talvez pudesse salvá-lo. Peguei-o pelas asas e levei-o até o banheiro. 

Depois de acomodá-lo a um canto da pia, molhei a mão e deixei que a água pingasse sobre a sua 

cabeça e suas asas. Permaneceu imóvel. É, não tem mais jeito — pensei comigo. Mas eis que 

ele se estremece todo e move a boca molhada. A água tinha escorrido toda, era preciso arranjar 

um meio de mantê-la ao seu alcance sem contudo afogá-lo. A outra pia talvez desse mais jeito. 

Transferi-o para lá, acomodei-o e voltei para a redação.  

Mas a memória tomara outro rumo. Lá na minha terra, nosso grupo de meninos chamava 

esse bicho de macaquinho voador e era diversão nossa caçá-los, amarrá-los com uma linha e 

deixá-los voar acima de nossa cabeça. Lembrava também do açude, na fazenda, onde eles 

apareciam em formação de esquadrilha e pousavam na água escura. Mas que diabo fazia na 

avenida Rio Branco esse macaquinho voador? Teria ele voado do Coroatá até aqui, só para me 

encontrar? Seria ele uma estranha mensagem da natureza a este desertor?  

Voltei ao banheiro e em tempo de evitar que o servente o matasse. “Não faça isso com o 

coitado!” “Coitado nada, esse bicho deve causar doença.” Tomei-o da mão do homem e o pus de 

novo na pia. O homem ficou espantado e saiu, sem saber que laços de afeição e história me 

ligavam àquele estranho ser. Ajeitei-o, dei-lhe água e voltei ao trabalho. Mas o tempo urgia, 

textos, notícias, telefonemas, fui para casa sem me lembrar mais dele.  

GULLAR, Ferreira. O menino e o arco-íris e outras crônicas. Para gostar de ler, 31.  
São Paulo: Ática, 2001. p. 88-89  

 

Questão 1 - Ao encontrar um inseto quase morto em sua mesa, o homem: 

a) Colocou-o dentro de um pote de água.  

b) Escondeu-o para que ninguém o matasse.  

c) Pingou água sobre sua cabeça.  

d) Procurou por outros insetos no escritório.  

 

Questão 2 - O homem interessou-se pelo inseto porque:  

a) Decidiu descansar do trabalho cansativo que realizava no jornal.  

b) Estranhou a presença de um inseto do mato em plena cidade.  

c) Percebeu que ele estava fraco e doente por falta de água.  

d) Resolveu salvar o animal para analisar o funcionamento do seu corpo.  

Questão 3 - A mudança na rotina do homem deveu-se: 



a) À chegada do inseto na redação do jornal.  

b) Ao intenso calor daquela tarde de verão.  

c) À monotonia do trabalho no escritório.  

d) À transferência de local onde estava o inseto.  

 

Questão 4 - Em “Não faça isso com o coitado!”, a palavra sublinhada sugere sentimento de: 

a) maldade  

b) afeição  

c) desprezo  

d) esperança  

 

Questão 5 - A presença do inseto na redação do jornal provocou no homem: 

a) Curiosidade científica. 

b) Lembranças da infância. 

c) Medo de pegar uma doença 

d) Sensação de espanto.  

 

Questão 6 - Com base na leitura do texto, pode-se concluir que a questão central é do mato na 

cidade.  

a) a presença inesperada de um inseto.  

b) a saudade dos amigos de infância 

c) a vida agitada da grande cidade.  

d) a preocupação com a proteção aos animais. 

 

TEXTO II  

Leia com muita Atenção! 

Educadora Dorina Nowill trabalhou por um mundo melhor para os cegos 

Pioneira da luta pela inclusão dos deficientes visuais no sistema escolar nacional, desenvolveu 

em sua fundação uma verdadeira fábrica do saber.  

A última imagem que ela viu foi uma fotografia de um navio em um álbum de viagem de uma 

amiga da família, quando acabara de completar 17 anos. A partir daí, o mundo começou a ficar 

embaçado para Dorina Nowill, as coisas perderam o sentido, momentaneamente, sem que os 

médicos soubessem descrever a patologia que a privou tão cedo da visão. Parece até que a cena 

do navio em alto-mar estava destinada a servir de símbolo de uma longa travessia de 74 anos de 

dedicação aos cegos do Brasil — uma comunidade de 2,5 milhões de pessoas, que convivem 

com cegueira total ou baixa visão, segundo o IBGE.[...]  



(trecho da matéria de Carlos Tavares) Disponível em: 
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/ciencia-e-

saude/2010/09/03/interna_ciencia_saude,211232/educadora-dorina-nowill-trabalhou-por-um-mundo-melhor-para-os-

cegos.shtml 

 

Questão 1 - Em “Pioneira da luta pela inclusão dos deficientes visuais...”, quem foi a pioneira? 

 

Questão 2 - No texto diz que foi “a última imagem que ela viu”, por que foi a última?  

 

Questão 3 - O que aconteceu a partir daí? 

 

Questão 5 - O autor diz que “as coisas perderam o sentido, momentaneamente”, por que ele diz 

momentaneamente? 

 

GRAMÁTICA 

Leia a tirinha a seguir: 

 

Calvin e Haroldo, criação do desenhista americano Bill Watterson. 

Atividades sobre verbos 

Os verbos são palavras que indicam ação, estado ou fenômeno da natureza. Flexionam-se 

em número (singular/plural), pessoa (1ª/2ª/3ª), tempo (presente, passado e futuro). 

 

 

 

Questão 1 - Copie os verbos da tirinha e classifique-os quanto às flexões: 

 

https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/ciencia-e-saude/2010/09/03/interna_ciencia_saude,211232/educadora-dorina-nowill-trabalhou-por-um-mundo-melhor-para-os-cegos.shtml
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/ciencia-e-saude/2010/09/03/interna_ciencia_saude,211232/educadora-dorina-nowill-trabalhou-por-um-mundo-melhor-para-os-cegos.shtml
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/ciencia-e-saude/2010/09/03/interna_ciencia_saude,211232/educadora-dorina-nowill-trabalhou-por-um-mundo-melhor-para-os-cegos.shtml


 

Questão 2 - Complete as frases a seguir com os verbos entre parênteses conjugados. 

a) Pela manhã ___________ o belo jardim. (observar) 

b) Se eu ___________, voltaria ao passado e abraçaria novamente o meu avô. (puder) 

c) __________ até a sala e fechem a porta! (correr) 

d) Ronaldo __________ na rede enquanto o barco atravessava o rio. (dormir). 

e) Quando os atletas ____________ ao estádio, o jogo começa. (chegar) 

f) Nós ____________ de um bom espaço para estudar. (precisar)  

 
Questão 3 - Baseando-se na seguinte relação de verbos complete a fábula a seguir: 

Caiu – estão – comprar – torceu – encontrou –  
pôs-se a farejar - Voltou – foi-se – ouvindo – pulando 

 

A RAPOSA E AS UVAS 

Certa raposa esfaimada _________________ uma parreira carregadinha de lindos cachos 
maduros, coisa de fazer vir água à boca. Mas tão altos que nem ___________________. 

O matreiro bicho _________________ o focinho. 

- _________________ verdes - murmurou. - Uvas verdes, só para cachorro. 

E _________________ . 

Nisto deu o vento e uma folha _____________________ . 

A raposa _________________ o barulinho _______________ depressa e _________________... 

Quem desdenha quer __________________ . 

Monteiro Lobato. 

VERBO PESSOA NÚMERO TEMPO 

Ex: partiu 3ª pessoa (ele) Singular passado 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



Questão 4 – Releia o texto e preencha a tabela com o que se pede: 

10 substantivos 10 adjetivos 10 pronomes 10 preposições 

    

    

    

    

    

    

    

    

  

 

Questão 5 - Agora selecione 10 palavras do exercício 4 e procure o seu significado ( no 

dicionário) e a classe gramatical a que pertence. 

 

 

Questão 6 – Complete os vocábulos abaixo com: 

a) g ou j. 

__irau 

 ___eito 

pa___é 

can___ica 

__enipapo 

___íria 

 ___eringonça 

___iboia 

 

b) o ou u. 

c___biça 

óbol___ 

eng___lir 

név___a 

g___ela 

bem___tir 

girând___la 

p__lir 

c) ai/ ia/ eu/ ea/ ue/ ou/ ui/ ou. 

c___xote 

retrib___ 

constit___ 

pass___ 

end___sar 

Infl___ 

calún___ 

áur___ 

tên___ 

___var

 

 

 



TEORIA DA MATEMÁTICA 

Transformação de fração em decimais e operações com frações e decimais 
 

Orientações:  

 

 Para transformar frações em decimais, devemos dividir o numerador (número que está em 

cima da fração), pelo denominador (número que está embaixo). 

 

 Para transformar decimais em frações, devemos escrever no numerador, o número sem a 

vírgula, já no denominador, você acrescenta o número 1 e acrescenta a quantidade de zeros 

igual a quantidade de casas decimais (quantidade de números à direita da vírgula). 

 

 Para somar ou subtrair frações, lembre-se que o denominador deve ser igual, então, 

mantemos o denominador e somamos ou subtraímos o numerador, caso o denominador seja 

diferente, utilize o método de frações equivalentes ou do MMC para deixá-las com o mesmo 

denominador. 

 

 Para multiplicar frações, basta multiplicar o numerador da primeira pelo numerador da 

segunda e o denominador da primeira, pelo denominador da segunda. 

 

 Para a divisão das frações, devemos copiar a primeira e inverter a segunda, depois usamos 

o mesmo processo da multiplicação. 

 



 Para soma e subtração de decimais, devemos alinhar os números pela vírgula e completar 

as casas decimais com zeros e assim, somar ou subtrair como números inteiros. 

 

 Para multiplicação de números decimais, efetuamos a multiplicação como números inteiros 

e ao final, contamos a quantidade de casas decimais dos dois números e a localizamos no 

resultado, se for necessário, acrescente zeros à esquerda para compor o número. 

 

 Para a divisão de números decimais, é necessário que os dois números tenham a mesma 

quantidade de casas decimais, caso não tenham, igualar utilizando zeros, depois tira-se a 

vírgula e efetua-se a divisão como se fossem números inteiros. 

 

 

Exercícios 

 

Questão 1. Um grupo de 5 amigos foram para uma pizzaria, pediram uma pizza tamanho família 

e dividiram em 10 partes iguais. Uma das amigas estava fazendo uma dieta e só quis comer 
1

,
10

 

as outras duas moças comeram 
2

10
 cada uma e um dos rapazes comeu 

3
.

10
 

Qual parte da fração que ficou para o outro amigo? ______________________ 

 

 

Questão 2. Identifique qual fração representa um número natural. 

a) 
5

4
                  b) 

18

6
                    c) 

10

2
                    d) 

20

3
 

 



Questão 3. Em uma sala de aula, 
2

3
 dos alunos passaram por média.  

Qual é a fração que representa a parte dos alunos que não passaram por média? 

 

Questão 4. Num caixote havia 
1

5
 de bolas vermelhas, então podemos afirmar que: 

a) Uma em cada 5 bolas é vermelha. 

b) De todas as bolas, 5 bolas são vermelhas. 

c) De todas as bolas, apenas 1 é vermelha. 

 

Questão 5. Ontem Marta leu 
5

9
 das páginas de um livro. Hoje ela leu 

2

5
 das páginas desse 

mesmo livro. Que fração das páginas do livro Marta já leu? 

                                                                                        

Questão 6. Leia a informação abaixo e responda: 

“A floresta amazônica é a maior floresta tropical do planeta. Sua área é de aproximadamente 5,5 

milhões de quilômetros.” 

Passe o número 5,5 que aparece no texto para fração irredutível. 

 

Questão 7. A ginasta Daiane dos Santos obteve a 5ª colocação da ginástica artística de solo nas 

Olimpíadas de Atenas 2004. Daiane conseguiu a nota de 9,375 e a romena Catalina Ponor 

conquistou a nota 9,75. Qual delas conseguiu a maior nota? 

 

Questão 8. Em uma loja está havendo uma promoção de conjunto de lençóis com 100% algodão. 

O preço era de R$ 98,50 e com o desconto passou a R$ 59,90 à vista.  

Transforme os números decimais em forma de fração. 

 

Questão 9. Thiago e Matheus são dois irmãos que se preocupam com o “peso” e por essa razão 

eles fazem regularmente atividades físicas. Ao se pesarem constataram que o “peso” de um era 

de 87,7 kg e do outro era 87,69 kg. Quanto os dois pesam juntos? 

  

 

 

 

 

 

 



Potenciação 

A potenciação é uma outra forma de escrita da multiplicação de fatores iguais 

 

 

 
Regras Básicas: 
 
Todo o número inteiro elevado a 1 é igual a ele mesmo. 
 
Exemplos: 
 
a) (7)¹ = +7   b) (3)¹ = 3 
 
Todo o número inteiro elevado a zero é igual a 1. 
 
Exemplos: 
 
a) (5)⁰ = 1   b) (8)⁰= 1 
 
 
 
Propriedades 
 
1) Produto de potências de mesma base: conserva-se a base e somam-se os expoentes. 
 
Observe: a³ . a² = ( a .a .a ) . ( a .a ) = a⁵ 
 

Note que: a³ . a² = a³ ⁺ ² = a⁵ 
 
Exemplos 
 

a) (5)⁷ . (5)² = (5) ⁷ ⁺ ² = (5)⁹ 
 

b) (2)³ . (2)⁴ = (2)³ ⁺ ⁴ = (2)⁷ 
 
 
2) Divisão de potências de mesma base: 
 
Observe: a⁵ : a² = (a . a . a . a .a ) : (a .a ) = a³ 
 

Note que: a⁵ : a² = a⁵⁻² = a³ 
 
Exemplos: 
 

a) (5)⁸ : (5)⁶ = (5)⁸⁻⁶ = (5)² 
 

b) (7)⁹ : (7)⁶ = (7)⁹⁻⁶ = (7)³ 
 
 



3) Potência de Potência: 
 
Observe: (a²)³ = a²˙³ = a⁶    Exemplo: [(2)³]⁴ = (2)³˙⁴ = (2)¹² 
 
4) Potência de um produto. 
 
Observe: ( a . b )³ = ( a . b ) . (a . b ) . ( a . b ) = ( a . a . a ) . ( b . b . b ) = a³ . b³ 
 
Exemplos: [(2) . (5) ] ³ = (2)³ . (5)³ 
 
 

ATIVIDADES 

Questão 1 - Em cada item, assinale a resposta correta. 

a) Qual é o resultado da potenciação, em que a base é igual a 5 e o expoente é 5? 

(    ) 25                    (    ) 625                   (    ) 3 125             (    ) 15 625 

b) Qual é a soma do quadrado de 3 com o cubo de 4?  

(    ) 16                     (    ) 73                     (    ) 89                   (    ) 91 

 

Questão 2 - Analise cada item a seguir como verdadeiro (V) ou falso (F). 

I. (0,2)0 = 1 (   )         II. 101 = 0,1 (   ) III. 134 = 1 (   ) 

 

Questão 3 - Utilizando os símbolos maior (>), menor (<) ou igual (=), complete as lacunas de 

modo a tornar as sentenças verdadeiras: 

 

a) 23   32               b) 82 _____ 26 c) 15  62 

d) 112  52                 e) 16_____ 120
 

 

Questão 4 - Considere a operação escrita no quadro:  

 

                                                    

A. Determine o resultado dessa operação. 
 
 
B. Preencha com a nomenclatura adequada. 

 

 



RADICIAÇÃO 

 

Qual o número que elevado ao quadrado é igual a 9? 

 

Solução 

 

Sendo 3² = 9, podemos escrever que √9 = 3 

 

Essa operação chama-se radiciação, que é a operação inversa da potenciação 

 

Exemplos: 

Potenciação Radiciação 

7² = 49 √49= 7 

2³= 8 ∛8 = 2 

3⁴= 81 ∜81 = 3 

 

O sinal √ chamamos de radical 

O índice 2 significa : raiz quadrada   

O índice 3 significa: raiz cúbica 

O índice 4 significa: raiz quarta 

 

Assim: 

 

√49= 7 lê-se: raiz quadrada de 49 

 

∛8 = 2 lê-se : raiz cúbica de 8 

 

∜81 = 3 lê-se: raiz quarta de 81 

 

Nota: 

Não é necessário o índice 2 no radical para a raiz quadrada 

 

EXERCÍCIOS 

 

Questão 1 - Descubra o número que : 

 

a) elevado ao quadrado dá 9 

b) elevado ao quadrado dá 25 

c) elevado ao quadrado dá 49 

d) elevado ao cubo dá 8 



Questão 2 - Determine a Raiz quadrada: 

 

a) √9 =  

b) √16 =  

c) √25 =  

d) √81 =  

e) √0 =  

f)  √1 =  

g) √64 =  

h) √100 =  

 

EXPRESSÕES NUMÉRICAS COM POTENCIAÇÃO 

 

Para resolver uma expressão numérica, efetuamos as operações obedecendo à seguinte ordem : 

 

1°) Potenciação 

2°) Multiplicações e divisões 

3°) Adições e Subtrações 

 

EXEMPLOS: 

 

1) 5 + 3² x 2 =  

    5 + 9 x 2 =  

    5 + 18 = 

    23 

 

2) 7² - 4 x 2 + 3 = 

    49 – 8 + 3 = 

    41 + 3 = 

    44 

 

Agora é com você! 

a) 2³ x 5 + 3² =  

b) 70⁰+ 0⁷⁰ - 1 =  

c) 3 x 7¹ - 4 x 5⁰ =  

d) 3⁴- 2⁴: 8 – 3 x 4 =  

e) 5² + 3 x 2 – 4 =  

f) 5 x 2² + 3 – 8 =  

g) 5² - 3 x 2² - 1 =  

h) 16 : 2 – 1 + 7² =  

 

Sugestão de links: 

https://youtu.be/mpmHvcHUnw4 
 

https://www.youtube.com/watch?v=8B0BO9khA3A 

 

 

 

 

https://youtu.be/mpmHvcHUnw4
https://www.youtube.com/watch?v=8B0BO9khA3A


MATEMÁTICA - GEOMETRIA 

MEDIDA DE UM ÂNGULO 

Para medir um ângulo, escolhemos outro como unidade de medida e verificamos quantas vezes 

ele “cabe” no ângulo a ser medido. 

A unidade de medida mais usada para ângulos é o grau, cujo símbolo é º. O ângulo de 1 volta 

tem 360 graus (360º). Obtemos o ângulo de 1º dividindo o ângulo de 1 volta em 360 ângulos de 

mesma medida. 

O transferidor é o instrumento usado para medir ângulos. Veja as ilustrações: 

 

 

Como registraremos a medida de um ângulo? 

Observe a ilustração abaixo, ela serve para lembrarmos de como é usado para medir um ângulo. 

 

A medida do ângulo AÔB é 60º. 

Escreveremos: med(AÔB) = 60º ou med(Ô) = 60º. 



Em várias situações utilizamos uma letra minúscula para indicar a medida de um ângulo: 

Na ilustração abaixo, a letra x representa a medida em graus do ângulo Â. 
 

 
 
 

Exercícios 
 

Questão 1 - Quantos ângulos de medidas diferentes podemos ver na figura? 
 

 
 

a) 4                                                      
b) 6 
c) 8 
d) 10 

 
 
 
 
 

 

Questão 2 - (Enem) Nos X-Games Brasil, em maio de 2004, o skatista brasileiro Sandro Dias, 

apelidado “Mineirinho”, conseguiu realizar a manobra denominada “900” na modalidade skate 

vertical, tornando-se o segundo atleta no mundo a conseguir esse feito. A denominação “900” 

refere-se ao número de graus que o atleta gira no ar em torno de seu próprio corpo, que, no 

caso corresponde a: 

 

a) Uma volta e meia. 

b) Duas voltas e meia. 

c) Duas voltas completas. 

d) Cinco voltas completa 

   

 

GRAU E SUBDIVISÕES DO GRAU 

Há ângulos cujas medidas não correspondem a um número inteiro de graus. 

Nos transferidores comuns, a menor divisão é 1º. No entanto, existem instrumentos capazes de 

registrar medidas como 43,5º (quarenta e três graus e cinco décimos, ou quarenta e três graus e 

meio) ou 87,25º (oitenta e sete graus e vinte e cinco centésimos). 



Além de o grau poder ser subdividido em décimos, centésimos etc., ele tem submúltiplos 

particulares, que não são decimais: 

Se dividirmos 1º em 60 partes iguais, cada parte é chamada de 1 minuto. 

 

Pense e responda: 

Se 1 grau tem 60 minutos e 1 minuto tem 60 segundos, quantos segundos há em 1 grau? 

Quantos segundos há em 2 graus? 

Simbolicamente: 

Um ângulo de 25 graus e 40 minutos é indicado por 25º 40’. 

Um ângulo de 12 graus, 20 minutos e 45 segundos é indicado por 12º 20’ 45”. 

 

EXERCÍCIOS 

 

Questão 3 - Escreva simbolicamente: 

a) 30 graus 

b) 10 graus e 25 minutos 

c) 42 graus e 54 minutos 

d) 15 graus, 20 minutos e 40 segundos 

e) 54 graus, 38 minutos e 12 segundos 

 

Questão 4 - Responda: 

a) Um grau é igual a quantos minutos? 

b) Um minuto é igual a quantos segundos? 

c) Um grau é igual a quantos segundos? 

 

Questão 5 - Transforme: 

a) 1º em minutos 

b) 2º em minutos 

c) 3º em minutos 

d) 4º em minutos 

e) 1’ em segundos 

f) 2’ em segundos 

g) 3’ em segundos 

h) 4’ em segundos 

 

Questão 6 - Transforme em minutos observando o exemplo: 

2º 17’ = 2 x 60’ + 17’ = 137’ 

a) 5º 7’ 

b) 3º 20’ 

c) 10º 35’ 

d) 12º 18’ 

e) 3º 45’ 

f) 5º 54’ 

g) 7º 12’ 

h) 9º 36’ 

 



Questão 7 - Transforme conforme o exemplo abaixo: 

120’ = 120 : 60 = 2º 

120” = 120 : 60 = 2’ 

a) 180’ em graus 

b) 240’ em graus 

c) 300’ em graus 

d) 360’ em graus 

e) 180” em minutos 

f) 240” em minutos 

g) 300” em minutos 

h) 360” em minutos 

 

Questão 8 - Transforme em graus e minutos: 

75’ = 1º 15’ (Divida os minutos por 60 para obter os graus. O resto se existir serão os minutos, 

logo, 75: 60 = 1 e, resta 15, assim temos então 1º 15’) 

a) 90’ 

b) 95’ 

c) 130’ 

d) 150’ 

e) 385’ 

f) 512’ 

g) 867’ 

h) 1000’ 

 

Questão 9 - Transforme em minutos e segundos: 

102” = 1’ 42” (Divida os segundos por 60 para obter os minutos. O resto se existir serão os 

segundos, logo 102: 60 = 1 e resta 42, assim temos então 1’ 42”)  

a) 97” 

b) 130” 

c) 150” 

d) 162” 

e) 185” 

f) 254” 

 

OPERAÇÕES COM MEDIDAS DE ÂNGULOS 

ADIÇÃO 

Observe os exemplos: 

 

 

 



Questão 10 - Calcule as somas: 

a) 49º + 65º 

b) 12º 25’ + 40º 13’ 

c) 28º 12’ + 52º 40’ 

d) 58º + 17º 19’ 

e) 41º 58’ + 16º 

f) 25º 40’ + 16º 50’ 

g) 23º 35’ + 12º 45’ 

h) 21º 15’ 40” + 7º 12’ 5” 

i) 35º 10’ 50” + 10º 25’ 20” 

j) 31º 45’ 50” + 13º 20’ 40” 

k) 3º 24’ 9” + 37º 11’ 36” 

l) 35º 35’ 2” + 22º 24’ 58” 

 

SUBTRAÇÃO 

Observe os exemplos: 

 

 

 

Questão 11 - Calcule as diferenças: 

a) 42º - 17º 

b) 172º - 93º 

c) 48º 50’ – 27º 10’ 

d) 42º 35’ – 13º 15’ 

e) 70º - 22º 30’ 

f) 30º - 18º 10’ 

g) 90º  -  54º 20’ 

h) 120º - 50º 45’ 

i) 52º 30’ – 20º 50’ 

j) 39º 1’ – 10º 15’ 

 

MULTIPLICAÇÃO DE UM ÂNGULO POR UM NÚMERO 

Observe os exemplos: 

 

 Questão 12 - Calcule os produtos: 

a) 25º 10’ x 3 

b) 44º 20’ x 2 

c) 35º 10’ x 4 

d) 16º 20’ x 3 

e) 28º 30’ x 2 

f) 12º 40’ x 3 

g) 15º 30’ x 3 

h) 14º 20’ x 5 



DIVISÃO DE UM ÂNGULO POR UM NÚMERO 

Observe os exemplos: 

 

Questão 13 - Calcule os quocientes: 

a) 48º 20’ : 4 

b) 45º 30’ : 3 

c) 75º 50’ : 5 

d) 55º : 2 

e) 90º : 4 

f) 22º 40’ : 5 

 

BISSETRIZ DE UM ÂNGULO 

Bissetriz de um ângulo é a semirreta com origem no vértice desse ângulo e que o divide em dois 

outros ângulos congruentes (mesma medida) 

Observe a figura abaixo: 

 
m (AÔC)  = m (CÔB) = 20º 

Verifique que a semirreta divide o ângulo AÔB em dois ângulos (AÔC e CÔB) congruentes 

(mesma medida). Nesse caso, a semirreta  é denominada “BISSETRIZ” do ângulo AÔB. 

 

ATIVIDADES 

Questão 14 - Calcule o valor do ângulo AÔB, sabendo que a semirreta OB é a bissetriz do ângulo 

AÔC.  

 

https://www.google.com.br/url?sa=i&url=http://pessoal.educacional.com.br/up/4660001/2828831/Geometria-7oAno-1aEtapa-2018.pdf&psig=AOvVaw1MnfJQAIsd9lJ7VZmCfrsi&ust=1588852075720000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJidn9uVn-kCFQAAAAAdAAAAABAD


Questão 15 - Calcule o valor do ângulo “ a” 

 

Questão 16 - As semirretas OX e OY são bissetrizes dos ângulos AÔB e BÔC, respectivamente.  

 

  

Quanto mede os ângulos: 

a) AÔX =_______ 

b)  XÔB=________  

c)  BÔY=________ 

d)  YÔC=_______ 

e)  XÔY=________  

 

Assista os vídeos a seguir como sugestão para a construção da bissetriz de um ângulo. 

https://www.youtube.com/watch?v=fSi5m07vbRs 

https://www.youtube.com/watch?v=y4QleefqNbU&feature=youtu.be 

 

Questão 17 - Utilizando régua, compasso e transferidor construa a bissetriz dos ângulos a seguir: 

a) 90º 

b) 120º 

 

OBS: Construa com régua e transferidor os ângulos de 90º e 120º e em seguida a bissetriz de 

cada ângulo utilizando o compasso. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fSi5m07vbRs
https://www.youtube.com/watch?v=y4QleefqNbU&feature=youtu.be


CIÊNCIAS 

 



 



 

 

Responda: 

1) O que são vírus? 

2) Como é a estrutura de um vírus. 

3) Explique o que são as vacinas. 

4) Cite algumas doenças causadas por vírus. 

 



 
Leia o anuncio e responda: 
a) Quais cuidados devemos tomar para evitar ser infectado pelo corona vírus? 
b) Como um vírus que surgiu na China pode se espalhar pelo mundo? 
c) Por que o isolamento social é a melhor alternativa para evitar essa doença? 
d) Quais são os sintomas de uma pessoa infectada por essa doença? 

 



 

 



HISTÓRIA 

 
CRUZADAS 

 
https://www.google.com/search?q=imagem+da+as+cruzadas 

 

O início das Cruzadas ocorreu no final do século XI chegando ao fim no século XIV. As 

expedições militares tinham como objetivo recuperar o livre acesso a Palestina, região em que 

estão concentrados vários lugares considerados sagrados pelos cristãos. O estopim para o início 

da “Guerra Santa” se deu no momento em que muçulmanos dominaram Jerusalém impedindo o 

acesso de cristãos à região considerada Terra Santa, onde Jesus nasceu fez suas pregações e 

foi crucificado. A invasão desse local sagrado pelos turcos seljúcidas representou uma heresia, já 

que os cristãos ficaram impedidos de peregrinar pelos locais sagrados de sua religião. Impedir o 

avanço do islamismo se tornaria uma das principais missões dos participantes das Cruzadas.  

A Convocação do Papa Urbano II. As expedições militares conhecidas como Cruzadas 

refletem bem a religiosidade impregnada na sociedade medieval. A igreja como a instituição mais 

poderosa do período se sentiu afrontada quando muçulmanos dominaram a região sagrada do 

cristianismo. Jerusalém está para os cristãos como Meca está para os muçulmanos. No ano de 

1095, o papa Urbano II convocou os cristãos para reconquistar a Terra Santa que havia sido 

dominada pelos turcos em 1076. Membros de todas as classes sociais aceitaram a convocação 

do líder supremo da Igreja Católica. Nobres, servos, reis, camponeses, desocupados, pessoas 

comuns partiram para sua missão com a promessa de que em troca desse sacrifício, todos os 

seus pecados seriam perdoados. Juntamente com o perdão, os cruzados conquistariam também 

um lugar garantido no paraíso celeste. Os participantes dessas expedições passaram a ser 

chamados de “cruzados”, em suas roupas havia uma grande cruz estampada na altura do ombro. 

A cruz fazia uma referência ao sacrifício e vitória de Jesus Cristo. Apesar do forte caráter religioso 

que caracterizou o movimento, as Cruzadas também continham causas econômicas e políticas. 

Causas 

Com a cidade santa do cristianismo tomada pelos muçulmanos, as transações comerciais 

com o Oriente ficaram prejudicadas. Comerciantes europeus estavam empenhados em recuperar 

as rotas de comércio com os mercadores orientais, estabelecendo também entrepostos 

comerciais na região, para isso precisavam voltar a ter o domínio do Mar Mediterrâneo. Com a 

diminuição das guerras no período medieval, ocorreu um intenso aumento populacional. Esse 

crescimento demográfico não foi acompanhado pela melhora na infraestrutura das vilas, o 

inchaço populacional obrigava uma parcela da população a se abrigar em moradias precárias 

sem o mínimo de conforto e segurança. A crescente taxa de natalidade juntamente com a queda 

dos índices de mortalidade, gerava a necessidade da expansão da agricultura, mas não foi o que 

aconteceu. A escassez de alimentos e as péssimas condições de vida proporcionou o 

https://www.google.com/search?q=imagem+da+as+cruzadas


crescimento de um grupo de excluídos sociais, sem nenhuma perspectiva de inclusão na 

sociedade medieval. Como a igreja prometeu premiar com alguns bens os participantes da guerra 

santa, os marginalizados resolveram-se alistar no exército formado pelo clero. Além de desejar a 

expansão de seus domínios, a igreja e os comerciantes europeus estavam interessados em 

dominar o comércio de especiarias orientais. Esses produtos tinham um alto valor comercial na 

Europa. A Igreja incentivou as expedições militares de reconquista com a intenção de canalizar 

toda a força e violência dos guerreiros medievais na reocupação de Jerusalém e expulsão dos 

muçulmanos. Enquanto as guerras se desenrolavam no oriente, a sociedade europeia desfrutava 

de uma relativa paz. 

Os Resultados das Cruzadas 

As cruzadas não se resumiram a uma única expedição, na verdade elas somam um total 

de oito investidas contra os muçulmanos. 

Primeira cruzada: Jerusalém é reconquistada pelos cristãos. 

Segunda cruzada: Com o auxílio de egípcios, os muçulmanos recuperam a Terra Santa. 

Terceira Cruzada: Um acordo firmado entre cristãos e muçulmanos garante aos cruzados o direito 

de posse do litoral sírio-palestino. 

Quarta Cruzada: Os cruzados conquistam a cidade de Constantinopla, a capital oriental do 

cristianismo. Nesse momento os cristãos lideram ações de saque a templos religiosos, tomando 

posse de objetos sagrados e valiosos. 

Quinta Cruzada: Os cristãos são derrotados nas cidades do Cairo e de Damieta, no Egito. 

Sexta Cruzada: os cruzados reconquistam Jerusalém, mas a perdem em 1244. 

Sétima Cruzada: Os muçulmanos derrotam novamente os cristãos. 

Oitava Cruzada: Os últimos cruzados são vitimados por uma epidemia e os demais derrotados 

pelos muçulmanos. 

Consequências das Cruzadas 

A última cruzada representou a derrota definitiva dos cristãos, se por um lado as 

expedições militares não obtiveram sucesso, por outro contribuiu para importantes mudanças na 

sociedade medieval. O enfraquecimento do sistema feudal é um dos resultados das cruzadas, os 

senhores feudais endividaram-se para montar seus exércitos, além de perderem um grande 

número de servos que não voltaram da guerra. Mas esse enfraquecimento do feudalismo já era 

algo esperado, visto que o crescimento das cidades e a expansão populacional contribuíram para 

o desenvolvimento de novas práticas econômicas. Segundo apontam pesquisas de historiadores, 

cerca de um milhão de pessoas (entre cristãos e muçulmanos) morreram em consequência dos 

violentos combates durante as Cruzadas. O comércio pelo Mar Mediterrâneo voltou a dinamizar 

as relações econômicas com o oriente, principalmente entre as cidades italianas de Gênova e 

Veneza. Apesar de não ter alcançado os objetivos religiosos e de não ter conseguido conter o 

avanço do islamismo, as cruzadas deram início a transformações positivas no período medieval. 

Além dessa intensificação comercial, as expedições contribuíram para o intercâmbio cultural que 

estimulou o desenvolvimento literário e artístico, tal como o surgimento das primeiras 

universidades. https://escolaeducacao.com.br/as-cruzadas/ 

https://escolaeducacao.com.br/as-cruzadas/


Filmes sobre as Cruzadas – Você tem interesse em saber mais sobre as Cruzadas? Então que 

tal assistir alguns filmes sobre o tema? Veja abaixo a lista. 

Cruzada (Kingdom of Heaven): direção de Ridley Scott. Estados Unidos/Inglaterra/Espanha: 20th 

Century Fox Film Corporation, 2005. (145 min.) Este filme narra a história de um jovem ferreiro 

que descobre ter sangue nobre e junto a outros cavaleiros ingressa em uma Cruzada para 

defender a Terra Santa. 

Arn – O Cavaleiro Templário: Direção de Peter Flinth. Suécia: Paramount Pictures, 2009. (128 

min.). O filme narra a história de amor entre Arn Magnusson e Cecília, separados pela guerra 

entre cristãos e muçulmanos, quando Arn é enviado como cavaleiro templário para a Terra Santa. 

 
Questões 
 
1. Quais são os nomes das cruzadas? 
 
2. Quem participou das Cruzadas? 
 
3. Quem foi o vencedor das cruzadas? 
 
4. Quem promoveu as cruzadas? 
 
5. Quais as causas das cruzadas? 
 
6. Quais foram as Cruzadas que mais se destacaram? 
 
7. Quais as consequências das cruzadas? 
 
8. Em quais das cruzadas Jerusalém é reconquistada? 
 
9. As Cruzadas tinham um duplo objetivo: a Libertação de Jerusalém (túmulo de Cristo) e 
combate ao Islamismo.  Foi sobre tudo por causa deste último objetivo que as Cruzadas tomaram 
a forma de: 
 
(  ) uma “guerra santa” contra os infiéis; 
(  ) uma expedição exclusivamente militar; 
(  ) uma “guerra mundial”; 
(  ) uma luta por mercados. 
 
10.As cruzadas podem ser consideradas como uma etapa de expansão europeia cujo caráter foi, 
de início, religioso.  Ao lado das Cruzadas, entretanto, na Península Ibérica, desenvolvia-se, 
também, uma feroz luta contra os muçulmanos. Essa luta entre cristãos e muçulmanos na 
península Ibérica ficou conhecida como: 
 
(  )“guerra santa”; 
(  )“La conquista”; 
(  ) “A Reconquista” 
(  ) “Expansão Naval”; 
 
 

 

 



CRISE DO SÉCULO XIV 

 

Os problemas do século XIV foram 

responsáveis por importantes 

transformações na sociedade feudal. 

Entre os séculos XII e XIV, a economia 

medieval vivenciou uma época de 

ascensão mediante a ampliação da oferta 

de gêneros agrícolas e o desenvolvimento 

das cidades. A dinâmica que antes ordenava a Europa despontava para outras possibilidades que 

incluíam o aquecimento das atividades comerciais, o afrouxamento das relações servis em 

algumas regiões, a monetarização da economia e a consolidação de uma nova classe social pela 

burguesia. Contudo, no início da segunda metade do século XIV, essa realidade foi bruscamente 

interrompida com o terrível advento da Peste Negra. Em pouco tempo, milhares de europeus 

foram dizimados por uma terrível epidemia que se alastrou graças às péssimas condições de 

higiene daquela época. Além de causar tantas mortes, essa doença também foi responsável por 

um grande declínio populacional.  

Alguns estudiosos estimam que mais de um terço da Europa foi vitimada. A morte de tanta gente 

acabou provocando um enorme desordenamento ao processo produtivo daquela época. As 

atividades comerciais retraíram, bem como as propriedades feudais desaceleraram a sua 

capacidade de produção. Temendo a escassez de alimento, que de fato aconteceu, vários nobres 

dificultaram ao máximo a saída dos servos de suas propriedades. Nesse contexto de escassez e 

enrijecimento, as tensões entre servos e nobres logo se evidenciaram. Não por acaso, a Peste 

Negra veio logo a conviver com os levantes organizados por servos e jornaleiros de toda a 

Europa. Em regiões da Bélgica, França e Inglaterra observamos os camponeses envolvidos em 

grandes revoltas que ficaram conhecidas pelo nome de “jacqueries”. O termo, proveniente da 

expressão “Jacques bon homme”, era negativamente dirigida para todos aqueles que não tinham 

qualquer tipo de propriedade ou não ocupavam uma posição privilegiada. Tanta instabilidade 

demonstrou que os antigos hábitos e instituições que definiam a ordem feudal não mais se 

manteriam incólumes.  

Por tal razão, observamos que essas últimas décadas do período medieval foram marcadas por 

guerras, a centralização do poder político e a reorganização das atividades econômicas. 

Adentrando o século XV, vemos uma Europa articulando transformações que definiram boa parte 

da compreensão do mundo moderno. SOUSA, Rainer Gonçalves. "Crise do Século XIV"; Brasil 

Escola. Disponível em: https://brasilescola.uol.com.br/historiag/crise-seculo-xiv.htm. Acesso em 

04 de maio de 2020. 

Questões 
 
1. A dissolução do feudalismo foi apressada, no final da Idade Média, por uma sucessão de 
acontecimentos que geraram a chamada “crise do século XIV”. Entre esses acontecimentos, é 
correto citar: 
 
(  ) Epidemias, como a Peste Negra, originadas principalmente da falta de estruturas das cidades 
para suportar o aumento populacional e enfrentar o problema da fome. 
(  ) Grande Fome, manifestada neste século, devido ao grande número de pragas que destruíram 
as plantações. 



(  ) Guerra dos Cem Anos, envolvendo, de um lado, França e Espanha, e, de outro, Inglaterra e 
Portugal, e que gerou inúmeras mortes. 
(  ) Revolta dos Camponeses; estes, sem ter o que comer, abandonaram os campos e causaram 
muitas mortes nas cidades. 
 
2. No século XIV, a Europa conheceu uma crise, marcada pela tríade “guerra, peste e fome”. No 
entanto, esta crise possibilitou condições para inúmeras transformações. Como exemplo dessas 
transformações, ocorridas a partir do século XV, podemos citar: 
 
(   ) aumento da densidade demográfica, determinando o crescimento da produção de alimentos. 
(  ) reforço dos laços de servidão, provocando a migração de habitantes das cidades para o 
campo. 
(  ) início do processo de expansão marítima, fortalecendo as monarquias em processo de 
centralização. 
(   ) reabertura do mar Mediterrâneo, promovendo o crescimento de relações econômicas mais 
dinâmicas. 
 
3. A chamada crise do século XIV representou o fim do feudalismo na Europa Ocidental, sendo 
marcada por três eventos principais, que são: 
 
(   ) Guerra dos Cem Anos, jacqueries e Grande Fome. 
(   ) Cruzadas, abertura do Mediterrâneo e Peste Negra. 
(   ) Grande Fome, Cruzadas e Peste Negra. 
(   ) Peste negra, revoltas camponesas e Grande Fome. 
(   ) Guerra dos Cem Anos, Cruzadas e abertura do Mediterrâneo. 
 
4. O que causou a grande fome? 
 
5. Camponeses envolvidos em grandes revoltas que ficaram conhecidas pelo nome de 
“jacqueries”. O termo, proveniente da expressão “Jacques bon homme”, era negativamente 
dirigida para quem? 
 

 

GEOGRAFIA 

 

Atividade 1 - O TERRITÓRIO BRASILEIRO E SUA REGIONALIZAÇÃO 
 

Vamos relembrar sobre as dinâmicas de formação do território brasileiro e o estabelecimento 

de fronteiras. 

Relembrar que limite é a linha que determina e separa os domínios de dois ou mais territórios 

como de um país, estado ou município podendo ser um marco natural (rio, montanha) ou um 

marco artificial construído pelo ser humano (rua, estrada). 

Relembrar que fronteira é uma faixa que se estende ao longo da linha do limite. 

Você se lembra quando a professora ensinou à você sobre escala cartográfica? É o número de 

vezes que o lugar representado no mapa foi diminuído, a cada um centímetro do mapa, terá a 

quilometragem marcada na própria representação.  



Ciclos econômicos brasileiro através dos séculos também foi objeto de nosso estudo nesse 

primeiro bimestre. 

Estudamos também de forma superficial, os biomas brasileiros que serão aprofundados nos 

próximos bimestres. 

Agora com os registros que tem no caderno e pesquisas na internet, tente responder as questões 

abaixo para melhor fixação do conteúdo, observe o mapa com atenção. 

 

 
 

Questões 

 

1. Qual o nome dos estados brasileiros que fazem limite com o território de outros países? 

 

2. Quais os estados brasileiros que fazem limite com o oceano Atlântico? 

 

3. Explique, com suas próprias palavras, o que você compreendeu sobre os termos “limite” e 

“fronteira”: 

 
 

 
 



Atividade 2 
 
Leia o texto sobre a “Localização do Brasil no mundo”, observe o mapa ao lado e depois 
responda as perguntas abaixo: 
 

Existem no mundo dezenas de 

países que ocupam um território 

estabelecido em determinada 

posição geográfica no globo 

terrestre. (...) 

O território brasileiro está 

localizado, quase em sua 

totalidade, mais precisamente 93% 

do território, no Hemisfério Sul, 

ocupando apenas 7% do Hemisfério 

Norte. O país está estabelecido no 

ocidente, ou seja, a oeste do 

meridiano de Greenwich; além 

disso, é cortado ao norte pelo paralelo do Equador e ao sul pelo Trópico de Capricórnio. 

Encontra-se na zona intertropical, zona temperada sul. O Brasil compõe a América do Sul e faz 

fronteira com todos os países dessa porção do continente americano, exceto Equador e Chile. 

O Brasil destaca-se quanto à extensão territorial, ocupando o quinto lugar do mundo, por isso é 

considerado um país de dimensão continental. O espaço geográfico ocupado representa 5,7% 

das terras emersas do planeta, com uma área de 8.515.759 km². O litoral brasileiro totaliza 7.367 

km e de fronteiras, 15.719 km.  

O Brasil tem um território bastante extenso e por isso apresenta uma grande biodiversidade 

natural (relevo, climas, biomas, hidrografia etc). Além disso por ter uma grande população, tem 

uma grande diversidade cultural (costumes, modo de falar, culinária, música, danças etc) e 

desigualdades sociais que podem ser observadas nas cidades brasileiras. 

https://brasilescola.uol.com.br/brasil/a-localizacao-brasil-no-mundo.htm com adaptações 

 
1. Em que hemisférios o Brasil se localiza?  

2. “Cortado” pela linha do Equador e pelo Trópico de Capricórnio, as terras brasileiras se 
localizam nas zonas climáticas _____________________ e ___________________________. 

3. O Brasil faz fronteiras com todos os países da América do Sul? Justifique.  

4. Faça uma lista com os 05 maiores países do mundo em ordem crescente. 

5. Devido à grande extensão territorial, o Brasil apresenta diversidades. Justifique. 

 

 

 

 

https://brasilescola.uol.com.br/brasil/a-localizacao-brasil-no-mundo.htm


Atividade 3 

 

Observe o mapa a seguir e, em 
seguida, responda o que se pede: 

 

 

1. O Brasil faz fronteiras com 
todos os países da América do 
Sul? Explique. 

 

2. Qual é a menor área de 
fronteira do Brasil? Cite o país e a 
extensão da área.  

 

3. Qual é a maior área de fronteira do Brasil? Cite o país e a extensão da área.  

 

4. O Brasil tem problemas de fronteiras ou nas fronteiras? Justifique com exemplos.  

 

 

Atividade 4 

Se alguém lhe dissesse a seguinte frase: “Um caminhão quebrou na fronteira do Brasil com o 
Chile, quem deve providenciar o conserto do caminhão? O Brasil ou o Chile?” Responda e 
explique. 

 

 

 

 

 



Tema: Regiões do Brasil 

Quando falamos em regiões do Brasil, fazemos referência ao agrupamento de unidades 
federativas com características semelhantes. O Brasil é dividido em cinco regiões atualmente. 
 

Regiões brasileiras correspondem às divisões do território nacional com base em alguns 
critérios: como aspectos naturais, sociais, culturais e econômicos.  

O órgão responsável pela regionalização do Brasil é o Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), que divide o país, atualmente, em cinco regiões: 

1. Norte 
2. Nordeste 
3. Centro-Oeste 
4. Sudeste 
5. Sul 

 
Regiões do Brasil: estados, capitais e siglas: 

 

 
 
 
As regiões brasileiras correspondem ao agrupamento de estados com características 
semelhantes. 
 

 
 

https://brasilescola.uol.com.br/geografia/ibge.htm
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/ibge.htm


Região Norte 
 

Estados Capitais 

 

Acre Rio Branco 

Amapá Macapá 

Amazonas Manaus 

Pará Belém 

Rondônia Porto Velho 

Roraima Boa Vista 

Tocantins Palmas 

 
 
A Região Norte é a maior região em extensão territorial. 

A Região Norte abrange sete estados, correspondendo a um pouco mais de 45% do território 
brasileiro.  

Possui uma área de, aproximadamente, 3.853.676,948 km2. 

 População: Segundo o IBGE, a região abriga cerca de 18.182.253 milhões de habitantes. A 
densidade demográfica é de 4,72 habitantes por km2. 

 Economia: A região baseia-se nas atividades primárias como extrativismo mineral e 
vegetal, agricultura e pecuária, e também em atividades do setor secundário, nas indústrias. 

 Aspectos naturais: Nessa região encontra-se a maior floresta tropical do planeta, a Floresta 
Amazônica, bem como a maior bacia hidrográfica do mundo, a Bacia do Rio Amazonas. 
Predomina nela o clima equatorial úmido, com um regime de chuvas bem definido e umidade 
do ar elevada. 

 
Região Nordeste 
 

Estados Capital 

 

Alagoas Maceió 

Bahia Salvador 

Ceará Fortaleza 

Maranhão São Luís 

Paraíba João Pessoa 

Pernambuco Recife 

Piauí Teresina 

Rio Grande do Norte Natal 

Sergipe Aracaju 

https://brasilescola.uol.com.br/brasil/a-regiao-norte.htm
https://brasilescola.uol.com.br/brasil/a-distribuicao-populacao-na-regiao-norte.htm
https://brasilescola.uol.com.br/brasil/o-extrativismo-vegetal-na-regiao-norte.htm
https://brasilescola.uol.com.br/brasil/o-extrativismo-vegetal-na-regiao-norte.htm
https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/geografia/o-que-e-agricultura.htm
https://brasilescola.uol.com.br/brasil/pecuaria.htm
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/tipos-industrias.htm
https://brasilescola.uol.com.br/brasil/a-vegetacao-clima-regiao-norte.htm
https://brasilescola.uol.com.br/brasil/amazonia.htm
https://brasilescola.uol.com.br/brasil/amazonia.htm
https://brasilescola.uol.com.br/brasil/bacia-amazonica.htm
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/clima-equatorial.htm
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/umidade-ar.htm
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/umidade-ar.htm


A Região Nordeste é a região com o maior número de estados. 

A Região Nordeste abrange nove estados e corresponde a quase 18% do território brasileiro. 
Possui uma área de, aproximadamente, 1.544.291 km2. 

 População: O Nordeste brasileiro abriga cerca de 56.560.081 habitantes, sendo a segunda 
região mais populosa do Brasil. A densidade demográfica é de, aproximadamente, 32 
habitantes por km2. 

 Economia: O turismo é uma das atividades mais preponderantes na economia nordestina. 
São desenvolvidas na região atividades de extrativismo e agropecuária. 

 Aspectos naturais: Compreende os biomas Caatinga, Mata Atlântica e faixas de transição 
com o Cerrado. O clima predominante é o semiárido, mas em áreas de transição podemos 
encontrar o clima equatorial úmido e o clima tropical. Boa parte dessa região sofre com a falta 
de chuvas. A seca extrema é um dos obstáculos para o desenvolvimento da região. 

 

Centro-Oeste 

 

Estados Capital 

 

Goiás Goiana 

Mato Grosso Cuiabá 

Mato Grosso do Sul Campo Grande 

 
A Região Centro-Oeste é a região que faz limitação com todas as outras regiões. 

A Região Centro-Oeste abrange três estados e corresponde a cerca de 19% do território 
brasileiro. Possui uma área de, aproximadamente, 1.606.403 km². 

 População: A região abriga um pouco mais de 16 milhões de habitantes. A densidade 
demográfica é de, aproximadamente, 10 habitantes por km2. 

 Economia: A economia baseia-se especialmente na agricultura e pecuária, sendo 
responsável pelos produtos que estão à frente das maiores exportações do país, como a soja. 
No Centro-Oeste brasileiro, também há intensa prática de extrativismo mineral e a maior 
reserva de nióbio do mundo. O turismo também é representativo, pois na região encontram-
se lugares muito procurados pelos amantes da natureza, com a Chapada dos Veadeiros e a 
Chapada dos Guimarães. 

 Aspectos naturais: A região abrange o Planalto Central e também a área dos aquíferos, 
como o Aquífero Guarani. O clima predominante na região é o tropical sazonal, que possui 
duas estações bem definidas: inverno seco e verão chuvoso. Predominam na região os 
biomas Cerrado e Pantanal. 

https://brasilescola.uol.com.br/brasil/a-regiao-nordeste.htm
https://brasilescola.uol.com.br/brasil/populacao-nordeste.htm
https://brasilescola.uol.com.br/brasil/economia-nordeste.htm
https://brasilescola.uol.com.br/brasil/caatinga.htm
https://brasilescola.uol.com.br/biologia/mata-atlantica.htm
https://brasilescola.uol.com.br/brasil/cerrado.htm
https://brasilescola.uol.com.br/brasil/o-clima-vegetacao-nordeste.htm
https://brasilescola.uol.com.br/brasil/por-que-nordeste-seco.htm
https://brasilescola.uol.com.br/brasil/a-regiao-centro-oeste.htm
https://brasilescola.uol.com.br/brasil/historia-economica-regiao-centro-oeste-sec-xx-aos-dias-atuais.htm
https://brasilescola.uol.com.br/brasil/agropecuaria-centrooeste.htm
https://brasilescola.uol.com.br/saude/soja.htm
https://brasilescola.uol.com.br/quimica/niobio.htm
https://brasilescola.uol.com.br/brasil/aspectos-naturais-centro-oeste.htm
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/planaltos.htm
https://brasilescola.uol.com.br/brasil/aquifero-guarani.htm
https://brasilescola.uol.com.br/brasil/o-pantanal.htm


 
Sudeste 

 

Estados Capitais 

 

Espirito Santo Vitória 

Minas Gerais Belo Horizonte 

Rio de Janeiro Rio de Janeiro 

São Paulo São Paulo 

 

 
A Região Sudeste é a região brasileira mais desenvolvida. 
A Região Sudeste abrange quatro estados e corresponde a, aproximadamente, um décimo do 
território nacional. Possui uma área com cerca de 924.620 km2. 

 População: O Sudeste brasileiro abriga cerca de 87.711.946 habitantes. Possui a maior 
densidade demográfica do país, com, aproximadamente, 92 habitantes por km2. É uma das 
regiões que mais atraem migrantes que buscam melhores oportunidades e qualidade de vida. 

 Economia: Possui o maior Produto Interno Bruto brasileiro, correspondente a 55,2% do PIB 
nacional. A economia baseia-se no setor industrial, financeiro e comercial, com destaque para 
as indústrias automobilísticas, siderúrgicas e petrolíferas. O turismo também é representativo. 
O estado do Rio de Janeiro atrai milhões de turistas durante todo o ano. 

 Aspectos naturais: Há predominância dos planaltos nessa região. Os climas predominantes 
são o tropical e o tropical de altitude. Abrange o bioma Mata Atlântica e há faixas de Cerrado 
e Caatinga. 

Sul 

Estados Capitais 

 

Paraná Curitiba 

Santa Catarina Florianópolis 

Rio Grande do Sul Porto Alegre 

 

https://brasilescola.uol.com.br/brasil/a-regiao-sudeste.htm
https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/geografia/o-que-e-migracao.htm
https://brasilescola.uol.com.br/brasil/historia-economica-regiao-sudeste.htm
https://brasilescola.uol.com.br/economia/pib.htm


 
A Região Sul é a que apresenta características mais diversas em relação às outras regiões 
brasileiras. 

A Região Sul abrange três estados e é a que apresenta mais diferenças entre as demais regiões 
do país. Isso deve-se especialmente à sua colonização, feita principalmente por alemães e 
italianos. 

 População: O Sul do Brasil abriga, aproximadamente, 29.016.114 habitantes. A densidade 
demográfica é de cerca de 47 habitantes por km2. É a região que apresenta os melhores 
indicadores sociais. 

 Economia: Baseia-se no extrativismo vegetal, realizado na região da Mata das Araucárias, e 
também na agropecuária, com a criação de suínos e a produção de uva. Essa região possui o 
segundo maior PIB nacional. 

 Aspectos naturais: Devido à sua localização, abaixo da zona tropical, essa é a região que 
apresenta as estações do ano bem definidas. Os invernos apresentam baixas temperaturas, 
com ocorrência de geadas. A chuva é distribuída homogeneamente durante todo o ano. 

 
Vamos exercitar: 
 
 

1. Qual a menor região brasileira em extensão territorial? 
 

2. Qual a maior região brasileira em extensão territorial? 
 

3. Qual região brasileira possui mais estados? 
 

4. Qual região brasileira possui menos estados? 
 

5. Qual região brasileira mais desenvolvida? 
 

6. Qual região mais populosa do Brasil? 
 

7. Qual região com a maior faixa litorânea? 
 

8. Qual a única região brasileira que não possui litoral? 
 

9. Qual região mais fria do Brasil? 
 

10. Qual estado que fica a Capital do Brasil? 
 

Bibliografia: 

SOUSA, Rafaela. "Regiões do Brasil "; Brasil Escola. Disponível em: 

https://brasilescola.uol.com.br/brasil/regioes-brasileiras.htm. Acesso em 04 de maio de 2020. 

 

 

 

 

https://brasilescola.uol.com.br/brasil/a-regiao-sul.htm
https://brasilescola.uol.com.br/brasil/heranca-europeia-no-sul.htm
https://brasilescola.uol.com.br/brasil/aspectos-populacao-regiao-sul.htm
https://brasilescola.uol.com.br/brasil/mata-araucarias.htm
https://brasilescola.uol.com.br/brasil/producao-agropecuaria-na-regiao-sul.htm
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/estacoes-ano.htm
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/diferenca-entre-neve-geada-granizo.htm


Tema: Tipos de Vegetação 

O Brasil possui uma rica diversidade de vegetação: nela se destacam oito tipos principais. Isso se 

deve à sua grande extensão territorial e diversidade climática. 

O tipo de vegetação de determinada região irá depender, primordialmente, do seu tipo de clima. 
Entretanto, essa regra aplica-se somente a vegetações naturais ou nativas, pois a formação 
vegetal é o primeiro elemento da paisagem que o homem modifica e, portanto, está em constante 
transformação.   

O Brasil, por ter dimensões territoriais continentais, abriga oito tipos principais de vegetação 
natural. São eles: 

Floresta Amazônica: de clima equatorial e conhecida como Amazônia Legal, abriga milhões de 
espécies animais e vegetais, sendo de vital importância ao equilíbrio ambiental do planeta. Ela é 
classificada como uma formação florestal latifoliada, pois suas folhas são largas e agrupam-se 
densamente, geralmente atingindo grandes alturas. 
 
Mata Atlântica: caracterizada como uma floresta latifoliada tropical e de clima tropical úmido, foi 
a vegetação que mais sofreu devastação no Brasil, restando apenas 7% de sua cobertura 
original. Era uma vegetação que se estendia do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul, mas 
que foi intensamente degradada pelos portugueses para a extração de madeira e plantio de cana-
de-açúcar. 

 

Mapa Mental: Tipos de Vegetação no Brasil 

 
 

Cerrado: típica do Planalto Central brasileiro e de clima tropical semiúmido, é a segunda maior 
formação vegetal do Brasil. Apesar de sua paisagem ser composta por árvores baixas e 
retorcidas, é a vegetação com maior biodiversidade do planeta. Somente nos últimos anos é que 
os ambientalistas vêm se preocupando com esse ecossistema, que sofre vários danos ambientais 
causados pela plantação de soja e cana-de-açúcar e pela pecuária. 
 



Pantanal: localizada no Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, é considerada uma vegetação de 
transição, isto é, uma formação vegetal heterogênea composta por diferentes ecossistemas. Em 
determinadas épocas do ano, algumas porções de área são alagadas pelas cheias dos rios e é 
somente nas estiagens que a vegetação se desenvolve. 
 
Campos sulinos: também conhecidos como “pampas” e característicos de clima subtropical, 
apresentam vegetação rasteira com a predominância de capins e gramíneas. 
 
Mata de Araucária: com a predominância de pinheiros e localizada no estado do Paraná, é uma 
vegetação típica de clima subtropical. Sua cobertura original é quase inexistente em razão da 
intensa exploração de madeira para fabricação de móveis. 
 
Mangues: é um tipo de vegetação de formação litorânea, caracterizado principalmente por 
abranger diversas vegetações, ocorrendo em áreas baixas e, logo, sujeito à ação das marés. 
 

Bibliografia: 

ALMEIDA, Regis Rodrigues de. "Tipos de Vegetação"; Brasil Escola. Disponível em: 

https://brasilescola.uol.com.br/brasil/os-tipos-vegetacao.htm. Acesso em 04 de maio de 2020. 

Vamos exercitar: 

1- O Brasil, devido sua localização e grande extensão territorial, abriga diversos tipos de 

cobertura vegetal, sendo que cada Região brasileira apresenta um bioma predominante. Nesse 

sentido, relacione o estado ou região ao tipo de vegetação predominante. 

 

2- Vegetação típica de regiões costeiras, sendo uma área de encontro das águas do mar com as 

águas doces dos rios. A principal espécie encontrada nesse bioma é o caranguejo. Essas 

características são do: 

a) Cerrado 

b) Mata de Cocais 

c) Mangue 

d) Caatinga 

e) Pantanal  

 

3- O texto abaixo refere-se à qual formação vegetal?  

“De origem bastante discutida, essa formação é característica das áreas onde o clima apresenta 

duas estações bem marcadas: uma seca e outra chuvosa, como no Planalto Central. Ela 



apresenta 2 estratos nítidos: uma arbóreo-arbustivo, onde as espécies tortuosas têm os caules 

geralmente revestidos de casca espessa, e outro herbáceo, geralmente dispostos em tufos”. 

a) Floresta tropical 

b) Caatinga 

c) Formação do Pantanal 

d) Mata semiúmida 

e) Cerrado 

 

4- O Brasil, em razão de sua grande extensão territorial, possui diversos tipos de vegetação, 
apresentando um complexo mostruário das principais paisagens e ecologias do planeta. Cite os 
principais biomas existentes no território brasileiro. 

5- De acordo com o texto e os seus conhecimentos, aponte as principais características dos 
seguintes biomas brasileiros: 

a) Caatinga 
b) Cerrado 
c) Pantanal 

d) Mata Atlântica 
e) Floresta Amazônica 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

Atividade 1 - Handebol no Brasil 

No Brasil, o handebol passou a ser reconhecido a partir dos anos 30. Em 1940 foi fundada em 
São Paulo a Federação Paulista de Handebol. Esse momento foi um importante passo para a 
consolidação do esporte no país. 

Em 1979 foi fundada a Confederação Brasileira de Handebol (CBHb) com sede na cidade de 
Aracaju (Sergipe). Esse órgão é responsável pelos eventos de handebol que ocorrem no país. 

Atualmente diversos estados possuem equipes de Handebol com destaques para São Paulo, 
Minas Gerais, Rio de Janeiro e Paraná. 

Mesmo que o handebol tenha certa representatividade no país, esse esporte ainda é o menos 

praticado em relação ao futebol, vôlei, basquete, etc. 

Handebol feminino 

Nos jogos pan-americanos de 1999, que teve lugar no Canadá, a seleção feminina conquistou a 
medalha de ouro. Com isso, a equipe foi classificada para os jogos Olímpicos de Sidney 
(Austrália) no ano 2000. 

Em 2013, ocorreu na Sérvia o campeonato feminino mundial de Handebol. Novamente, a seleção 
brasileira foi campeã. 

Fundamentos do Handebol 
 

Os principais fundamentos do handebol são: 

 Dividido em dois tempos de 30 minutos cada; 
 Possui um intervalo de 10 minutos entre cada etapa; 
 Existem dois árbitros e um cronometrista; 
 O jogo envolve dribles, passes e recepção de bola entre os jogadores; 
 O arremesso é uma técnica muito utilizada para fazer gols; 
 A maneira de segurar a bola no jogo é chamada de "empunhadura". 



 
Regras do Handebol 
 
O objetivo do handebol é fazer gols. Portanto, ganha a equipe que fizer mais gols. Para isso, a 
habilidade e a rapidez dos jogadores favorecem o resultado final. 
Quando a bola está na mão do jogador, ele pode dar até três passos até arremessá-la para outro. 

Isso também vale para o tempo, ou seja, cada jogador pode permanecer com ela nas mãos 
durante 3 segundos. Isso faz com que o handebol seja um jogo bem dinâmico. 

Jogadores 

O handebol apresenta duas equipes de 7 jogadores cada. Desses 7 um deles será o goleiro do 
time. Interessante notar que ele é o único jogador em que pode encostar os pés na bola, sem que 
seja considerada falta. 

Questões 

1. Em que ano foi fundada a Confederação Brasileira de Handebol? 

2. Qual o objetivo do jogo de handebol? 

3. Quantos jogadores começam jogando em quadra em um jogo de handebol? 

4. Qual o único jogador de handebol que pode usar os pés e qualquer parte do corpo para 

recepcionar a bola, sem ser considerada falta? 

5. Você já praticou handebol e aonde conheceu o esporte? 

 

 

Atividade 2 – Ginástica e Condicionamento Físico 

Agora vamos fazer uma aula prática (circuito), convide quem está com você na sua casa e 

mexam-se! 

1º exercício – abdominal (20 repetições) 

 

 



2º exercício – flexão de braço (15 repetições), quem não conseguir, pode ser realizado com apoio 

do joelho. 

 

 

3º exercício – poli chinelos (20 repetições) 

 

4º exercício – pular corda (2 minutos) 

 

5º exercício -  agachamento (20 repetições) 

 

 

OBS.: Se possível, filmar ou tirar fotos com o celular para analisarmos no retorno das aulas. 



ARTE 

MÚSICA 

1- Responda as perguntas sobre situação de aprendizagem em Música: 

 

a) O que é gênero musical? 

b) O que é música clássica? 

c) O que é canto coral? 

 

Os parâmetros do som 

 

 Altura- Define se o som é grave (grosso), médio ou agudo (fino). 

 

Exemplos: 

Som agudo: flauta doce                                 Som grave: atabaque 

 

http://minhaflauta.blogspot.com/p/estudos-flauta-doce.html  

https://www.concamusic.com.br/atabaque-artesanal-100cm-x-11-p6382/  

 

Duração: Define o tempo do som, se é longo, médio ou curto. 

Intensidade: também é conhecida por volume sonoro. Define se o som é forte ou fraco, podendo 

ser suave ou até prejudicial á audição humana. 

Timbre: define a identidade do som, de onde ele vem e suas características. 

 

1- Represente as intensidades do som com desenhos: 

Forte Fraco 

  

http://minhaflauta.blogspot.com/p/estudos-flauta-doce.html
https://www.concamusic.com.br/atabaque-artesanal-100cm-x-11-p6382/


ARTES VISUAIS 

 

A utilização das cores como simbologia, 

significados e emprego de associações.  

  As cores também são utilizadas para 

transmitir mensagens não-verbais, ou seja, 

mensagens que são percebidas por 

sensações e sentidos. No Egito usavam 

uma cor diferente para representar cada 

Faraó. Pegamos como exemplo, o branco 

obtido da cal, que desde aquela época já 

significava verdade ou pureza. Desde então, 

a cor é empregada como simbologia, 

significados e associações. Essas 

associações simbólicas é muito frequente 

nas produções artísticas atuais e nas 

criações de produtos e ilustrações. Grande 

parte desses saberes é explicado pela Psicologia das cores. Por isso quando passamos em 

frente a uma vitrine ou fachada de loja, um restaurante ou hospitais podemos perceber por 

nossos sentidos que há um sentimento de afinidade. Veja na imagem abaixo. 

1) Pesquise e anote no caderno de desenho sobre: 

a) Psicologia das Cores;  

b) Ilustrações; 

c) Comunicação visual;  

d) Como as cores influenciam no momento da compra de um objeto. 

 

2) Pegue o caderno de desenho (folha branca), lápis 2B, borracha, régua, material para colorir e 

faça o que se pede conforme o exemplo na imagem abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Muralismo: 

É o tipo de arte que tem como suporte paredes e painéis permanentes. Assim, está 

particularmente ligado à arquitetura. Também conhecido como pintura mural ou arte mural, 

o muralismo propicia uma relação de proximidade com o público. 

Exemplos: 

 

Eduardo Kobra 

 

Uma das séries de trabalhos de Eduardo 

Kobra chama-se Olhares da Paz – tributo 

àqueles que dedicam a vida a fazer do 

mundo um lugar melhor. Madre Teresa 

de Calcutá, John Lennon, Alfred Nobel, 

Bob Marley, Martin Luther King e Nelson 

Mandela, entre outros, já foram 

retratados pelo artista. 

 

Os irmãos Gustavo e Otávio 

(os Gêmeos) um mural de grandes 

dimensões mundo afora.   O destino 

dessa vez foi a cidade de Estocolmo, na 

Suécia: mais especificamente na rua 

Fiskargatan, número 8.O mural mede 21 

metros de altura e 12 de largura. Abaixo 

uma visão geral do mural e também de 

inúmeros detalhes da obra. 

 

 Portinari 

 

Pra quem não sabe, “Guerra e Paz” são 

os nomes de dois painéis pintados por 

Cândido Portinari entre 1952 e 1956. 

Eles foram encomendados pelo governo 

brasileiro para presentear a sede da 

ONU, em Nova York. Localizados em um 

lugar de difícil acesso, no hall de entrada 

da Assembleia Geral. 

 

Atividade:  

Crie um desenho, como projeto de um mural para a escola, este teria que ser feito no pátio da 

escola. Com o tema educação e paz. Boa sorte. 

 

 



INGLÊS 

Questão 1 - Complete as frases com os verbos do quadro. 

  

 

a)  

 

 

 

Paul is _____________ a sandwich now. 

 

b)  

 

 

 

They are ________________at the party. 

 

c)  

 

 

 

 

 Mark is _________________ his car. 

 

 

 

 

 

d)  

 

 

 

 

 

Susan is _____________________ the book 

for the test. 

 

e)  

 

 

 

 

She is ____________________ her bedroom 

window. 

 

f)  

 

 

 

 

 

Liz is ____________________ the piano. 

 

 

 

EATING – CLEANING – WASHING– READING - PLAYING - DANCING 



Questão 2 – Leia o texto: 

                                            A Busy Day 

 Everybody at 159 River Street is very busy today. Mr. Price is cleaning his bedroom. 

Ms..Hunter is painting her bathroom. Ricky Gomez is feeding his cat. Mr. and Mrs Wong are 

washing their clothes. Mrs. Martin is doing her exercises. And Judy and Larry Clark are fixing their 

car. 

 I’m busy,too.I’m washing my windows…and of course, I’m watching all my neighbors. It’s a 

very busy day at 159 River Street. 

 

De acordo com o texto acima coloque true ou false. 

a) __________ Mr. Price is in his bedroom. 

b) __________ Ricky is eating 

c) __________Mr. and Mrs. Clark are in their apartment 

d) __________Mrs. Martin is doing her exercises. 

e) __________ Their address is 195 River Street. 

 

Questão 3 - Reescreva as frases do texto acima nas formas negativa e interrogativa. 

a) Mr. Price is cleaning his bedroom. 

N:________________________________. 

I:_________________________________. 

 

b) Ms. Hunter is painting her bathroom. 

N: _________________________________ 

I: ___________________________________ 

 

c) Mr. and Mrs Wong are washing their clothes. 

N: _____________________________________. 

I: _______________________________________ 

 

d) I’m washing my windows. 

N: ________________________________________. 

I:_________________________________________. 



Questão 4 - Traduza o texto acima: A Busy Day 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Questão 5 - De acordo com a tirinha assinale a alternativa correta. 

 

O que Jon está fazendo? 

(     )  comendo (     ) correndo (     ) cozinhando (     ) lendo 

Questão 6 - Complete as frasesa com o verbo ton be: AM, ARE ou IS e traduza-as para o 

português. 

a) My father and I ___ teachers. 

_____________________________________________________________________________ 

b) I ___ an English teacher. 

_____________________________________________________________________________ 

c) Jessica and Maria ____ friends. 

_____________________________________________________________________________ 

d) Carlos ___ my brother. 

_____________________________________________________________________________ 

e) Carlos and Miguel ___ my students. 

______________________________________________________________________________ 



f) You ___ my best friend. 

_____________________________________________________________________________ 

g) Natalia ___ my lover. 

_____________________________________________________________________________ 

h) Victor and André ___ classmates. 

_____________________________________________________________________________ 

i) We ___ doctors. 

_____________________________________________________________________________ 

j) My brother and Anna ____ lovers. 

_____________________________________________________________________________ 

 

Questão 7 - Classifique as palavras nas listas abaixo, na ordem correta: 

January  Sunday  Monday  March 

Tuesday  December  October  February 

Friday   Wednesday  May   June 

Thursday  Saturday  April    July    

November  September  August 

 
Months of the year     
(Meses do ano)     
_________________    

_________________    

_________________ 

_________________ 

_________________ 

_________________ 

_________________ 

_________________ 

_________________ 

_________________ 

_________________ 

_________________ 

Days of the week 

(Dias da semana) 

_________________ 

_________________ 

_________________ 

_________________ 

_________________ 

_________________ 

_________________

 


