
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE                                                                                                                   

 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 
Rua Joaquim de Oliveira, 410 - Jd. Cruzeiro – Mairinque/SP 

CNPJ (MF) 45.944.428/0001-20 – CEP: 18.120.000 / Fone (11) 4718-9090 

 

ROTEIRO DE ESTUDO – ATIVIDADES DOMICILIARES 7º ANO 

Querido(a) aluno(a) 

       A ordem é para que continuemos em isolamento social para podermos vencer o 

vírus da covid-19 e temos certeza que venceremos e em breve estaremos com nossas 
atividades em sala de aula retomadas. Enquanto isso não acontece, segue uma 

sequência de atividades para realizarem em casa.  

 As atividades devem ser realizadas no caderno e na sequência apresentada.  

 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 ajuda para realizá-las.  

 A sequência das atividades é sugerida por dia e 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;  

 Importante: não se esqueça de fazer uma leitura diária do material que tiver 
em casa – revistas, livros, jornais, rótulos de produtos, propagandas....  

  

Aos pais 

 Estimule seu filho (a) para que faça da leitura um momento de prazer. 

 Estimule-o (a) a ler rótulos, embalagens, cartazes, letreiros, revistas, livros, 

jornais, propagandas ou qualquer material que tenha em casa que possa ser 

lido. 

 Reserve um horário do dia para a leitura e que possa estar com seu filho (a) – 

15 minutos são suficientes. 

 É importante que as atividades sejam supervisionadas em a colaboração com 

um adulto. 
 Não é preciso imprimir as atividades, podem ser realizadas no caderno. 
 

Os profissionais da área da Psicologia do Núcleo de Apoio Multidisciplinar criaram um canal 

para reatar o tripé de trabalho discurso-escuta-interpretação/orientação. Enquanto não 

podemos voltar ao esquema antigo de trabalho, estão online para receberem os 

questionamentos e trocarem experiências advindas desse período singular. 

Eles receberão e-mails tanto das equipes escolares, quanto dos pais de nossos pacientes 
para que possam nos falar sobre o cognitivo e o emocional deles nesse período de 

afastamento escolar por conta da pandemia. Para isso poderá se usado o seguinte endereço 

de e-mail que será o instrumento de comunicação com esses profissionais: 

apoiopsicoeducacao@mairinque.sp.gov.br 

Neste link, vocês podem acessar alguns vídeos preparados exclusivamente pela Equipe do 

NAN – Núcleo de Apoio Multidisciplinar para este período de quarentena: 

https://drive.google.com/drive/folders/1zxkKkBwCeMz5Cm1bSV9ABCoMzR2Rx4Dh?usp=sharing 

mailto:apoiopsicoeducacao@mairinque.sp.gov.br
https://drive.google.com/drive/folders/1zxkKkBwCeMz5Cm1bSV9ABCoMzR2Rx4Dh?usp=sharing


 
 

Língua Portuguesa – LIPT e Gramática 

 

Leia o texto a seguir: 

BRASIL 

11 de março de 2020 

OMS declara pandemia de Coronavírus 

Apesar do novo status, os países não devem mudar a forma como estão operando.  

A Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou, no dia 11 de março, que o Covid-19 

é uma pandemia. Esse termo é usado quando uma doença infecciosa se espalha e afeta 

muitas pessoas de vários continentes ao mesmo tempo.  

 Por enquanto, a declaração não altera o que os governos devem fazer para conter a 

circulação do vírus. “Isso não muda o que a OMS está fazendo nem o que os países devem 

fazer”, disse Tedros Adhanom Ghebreyesus, diretor-geral da OMS. 

 Ele ainda reforçou que os países devem investir recursos para controlar a situação. 

“Todos os países devem encontrar um bom equilíbrio entre proteger a saúde, minimizar 

problemas econômicos e sociais e respeitar os direitos humanos”, declarou. 

 O ministro da Saúde do Brasil, Luiz Henrique Mandetta, disse que a declaração já era 

esperada e que ela não muda nada para o Brasil. 

 Entenda a diferença entre surto, epidemia, pandemia e endemia. 

 Surto: quando acontecem mais casos do que o esperado de certa doença em um local 

específico. Por exemplo, um bairro que tem muitos casos de dengue de uma só vez. 

 Epidemia: quando uma doença infecciosa se espalha pelo país. Alguns países, por 

exemplo, têm epidemias de gripe todos os anos. 

 Pandemia: quando a doença infecciosa se espalha para vários continentes e provoca 

grande número de casos simultâneos ao redor do mundo. Um exemplo recente foi a gripe 

H1N1, declarada pandemia em 2009. 

 Endemia: quando uma doença infecciosa está presente em uma área 

permanentemente, por vários anos. Alguns países da África, por exemplo, sofrem uma 

endemia de malária. 

Fontes: O Globo, UOL, Folha de S.Paulo, G1. Extraído de https://www.jornaljoca.com. 

br/oms-declara-pandemia-de-coronavirus/em 30 de março de 2020. 

 

1. Escreva o título e subtítulo da notícia a seguir: 

Título (Manchete) _____________________________________________________ 

Subtítulo_____________________________________________________________ 

 

 

2. A partir da leitura do texto, responda: 

a) O que aconteceu? 

__________________________________________________________________________ 

b) Quando aconteceu? 

__________________________________________________________________________ 



 
 

c) Quem está envolvido na ação? 

__________________________________________________________________________ 

 

3. Às vezes, para poder dar mais credibilidade à informação o jornalista usa, no texto, a 

fala de algum especialista. Leia o trecho a seguir: 

Por enquanto, a declaração não altera o que os governos devem fazer para conter a 

circulação do vírus. “Isso não muda o que a OMS está fazendo nem o que os países devem 

fazer”, disse Tedros Adhanom Ghebreyesus, diretor-geral da OMS. 

a) Sublinhe, no trecho destacado, a fala de alguém que cumpra o papel de dar mais 

credibilidade ao texto. 

b) De quem é essa fala? Qual é a função dessa pessoa? 

__________________________________________________________________________ 

 

4. A notícia explica o que é surto, epidemia, endemia e pandemia. Com suas palavras, 

sintetize essas informações: 

Surto 

_______________________________________________________________________ 

Epidemia 

_____________________________________________________________________ 

Pandemia 

____________________________________________________________________ 

Endemia 

_____________________________________________________________________ 

 

5. Explique, com base nas informações coletadas no texto e em outras que você tenha, 

por que o Coronavírus (COVID -19) é considerado uma Pandemia? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

6. Em qual das alternativas o adjetivo expressa a ideia de igualdade? 

(   ) Os sintomas mais comuns do Covid-19 são: tosse, febre e dificuldade para respirar...; 

(  ) Uma pessoa foi infectada mas ela é assintomática não terá reações tão quanto uma 

pessoa sintomática; 

(   ) Coronavírus é uma família de vírus que causa infecções respiratórias; 



 
 

7. Retire do texto que se pede: 

 

a) Cinco substantivos_________________________________________________________ 

b) Cinco verbos_____________________________________________________________ 

c) Artigo definido____________________________________________________________ 

d) Artigo indefinido__________________________________________________________ 

e) Três palavras no plural_____________________________________________________ 

f) Três numerais____________________________________________________________ 

g) Três palavras no feminino___________________________________________________ 

h) Três palavras no masculino__________________________________________________ 

 

8. Escolha três palavras do exercício anterior e forme frases afirmativas. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

9. Determine o gênero dos substantivos com os artigos o ou a. 

 

a) ___ Covid-19 

b) ___ saúde 

c) ___ epidemia 

d) ___ gripe 

e) ___ governo 

f) ___ direito 

g) ___ endemia 

h) ___ organização 

i) ___ esperado 

j) ___ situação 

k) ___ doença 

l) ___ problema 

m) ___ humano 

n) ___ esperança 

  

10.Passe o verbo do presente do indicativo para pretérito do indicativo. Veja modelo. 

O primeiro caso do Coronavírus aparece em 1937. 
O primeiro caso do Coronavírus apareceu em 1937. 

 

a) O Covid-19 assusta a população. 

_______________________________________________________________________ 

b) A Organização Mundial da Saúde declara que o Covid-19 é uma pandemia. 

_______________________________________________________________________ 

c) Brasil encontra recursos para controlar a situação. 

_________________________________________________________________________ 

 



 
 

d) A quarentena diminui a contaminação. 

_________________________________________________________________________ 

e) O governo prorroga as medidas de isolamento. 

__________________________________________________________________________ 

 

Matemática – Teoria da Matemática 

Nesse tempo de isolamento social, um fabricante de ovos de páscoa caseiro aproveitou para 

adiantar suas encomendas. Nesse período ele fez 24 ovos de chocolate preto e 16 brancos. 

Com essa produção, ele irá fazer cestas para vender contendo o mesmo número de ovos. 

Qual o número maior de cestas que ele conseguirá fazer? Quantos ovos terão em cada 

cesta? 

 

Não há apenas uma forma estratégia de resolução, mas vamos construir uma com 

vocês. 

Veja, ele produziu 24 ovos de chocolate preto e 16 ovos de chocolate branco, totalizando 40 

ovos. 

O número 24 tem como divisores os seguintes números: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 e 24. Já o 16 tem 

como divisores os números: 1, 2, 4, 8, e 16. 

Observem, o 16 e 24 tem como divisores comuns os seguintes números: 1, 2, 4 e 8. Então, 

esse fabricante poderia montar quatro cestas, com 10 ovos em cada cesta, mas também 
pode montar oito cestas, com 5 ovos em cada. 

Respondendo a pergunta, podemos dizer que é 8 o maior número de cestas que esse 

fabricante conseguirá fazer, com 5 ovos em cada. 

 

O que fizemos aqui foi determinar o maior número que divide o 16 e o 24. Nessa situação 

precisamos determinar o Máximo Divisor Comum (MDC) 

 
Então, para determinar o máximo divisor comum de um número (MDC), podemos escrever os 

divisores de cada número e verificar qual o maior número que divide esses dois ou mais 

números simultaneamente. 

 

Porém, nem sempre esse método é o mais prático. Outra forma de encontrar o máximo 

divisor comum é fazer a decomposição simultânea em fatores primos dos números e 
multiplicar apenas os fatores comuns. Veja o exemplo abaixo: 

 

Como determinar o MDC (40, 60): 

 

1° Passo: Fazer a decomposição simultânea em fatores primos. 

 
 



 
 

2° Passo: Analisar os fatores primos comuns de 40 e 60, ou seja, quais números primos 
dividiram o 40 e 60 simultaneamente (ao mesmo tempo). 

 

3° Passo: Determinar o produto desses fatores comuns, ou seja, nesse exemplo, vamos 

multiplicar o número 2 x 2 x 5 = 20. 

Então, o m.d.c (40, 60) = 20 

 
Agora vamos à outra situação: 

 

Pedro não estava se sentindo muito bem e procurou o serviço de saúde. Após avaliação da 
equipe de saúde o médico receitou para Pedro 2 remédios diferentes. Um remédio (A) ele 

terá que tomar de 6 em 6 horas e um remédio (B) terá de ser tomado de 4 em 4 horas. 

Pedro quer saber quando irá tomar os 2 remédios juntos, se ele começar a tomá-los na 

mesma hora? 

 

Não há apenas uma forma estratégia de resolução! 

 

Vamos iniciar a resolução dessa situação compreendendo. A partir das informações descritas 

no texto, precisamos ajudar Pedro descobrir quando irá tomar o remédio A e B na mesma 

hora, sabendo que inicialmente ele tomou os dois juntos. Para ajudar Pedro, vamos construir 
uma tabela, considerando 0 (zero) o momento que ele tomou os dois remédios juntos da 

primeira vez. 

 

 
 

Pela tabela, podemos perceber que depois 12h ele tomará novamente os dois remédios 

juntos. 

 

O que fizemos aqui foi determinar o menor múltiplo comum do 4 e do 6 que denominados de 

Mínimo Múltiplo Comum (MMC). 

 

Resolvemos o problema escrevendo os múltiplos do número 4 e 6, encontrando o primeiro 

número comum, mas outra forma de encontrar o mínimo múltiplo comum é fazer a 

decomposição simultânea e considerar todos os fatores primos usados nas divisões dos três 

números dados. Veja o exemplo: 

 

Vamos determinar o MMC de 12, 15 e 20: 
 

 
 

AGORA É COM VOCÊ! 
 

1. Observe os números do quadro e responda às questões: 

 

10 – 21 – 22 – 45 – 72 – 140 – 63 – 121 – 91 – 18 - 7 



 
 

Quais desses números são: 
 

a) Múltiplos de 9? 

b) Múltiplos de 5?  

c) Múltiplos de 2? 

d) Simultaneamente múltiplos de 2 e de 9? 

 

2. No quadro numérico a seguir, pinte da cor amarela os múltiplos de 2; de vermelha os 

múltiplos de 3; e de laranja os múltiplos de 6: 

 

 

Observando o quadro, o que “descobriu”? 

 

 

 

3. Observe o quadro numérico a seguir: 

 

 

Construa o Crivo de Eratóstenes conforme orientações: 

a) Riscar o número 1. 

b) Riscar todos os múltiplos de 2, maiores que 2.  

c) Riscar todos os múltiplos de 3, maiores que 3.  



 
 

d) Riscar os múltiplos do próximo número que não foi riscado, exceto ele próprio que 

será o número 5, e assim por diante. 

e) Registre, no quadro a seguir, os números que ficaram sem riscar: 

 

 
f) Observe os números do quadro. Existe alguma particularidade? 

 

 

 

 

 

4. Determine o Máximo Divisor Comum (MDC) dos seguintes números: 

 

a) 15 e 30 

b) 16 e 36 

c) 21 e 35 

d) 75 e 120 

e) 10, 32 e 56 

 

 

5. Determine o Mínimo Múltiplo Comum (MMC) dos seguintes números: 
 

a) 12 e 18 

b) 8 e 28 

c) 24 e 30 

d) 12, 18, 42 

 

6. Amanda está gripada. O médico receitou xarope a cada 4 horas e um comprimido a cada 

6 horas, durante 7 dias. Ela tomou os dois remédios às 9 horas. A que horas ela tomará o 

xarope e o comprimido juntos, novamente? 

 

7. Uma indústria de tecidos fabrica retalhos de mesmo comprimento. Após realizarem os 
cortes necessários, verificou-se que sobraram duas peças com as seguintes medidas: 

uma de 156 centímetros e outra com 234 centímetros. O gerente de produção ao ser 

informado das medidas deu a ordem para que o funcionário cortasse o retalho em partes 

iguais e de maior comprimento possível. Quantos centímetros terá cada retalho com esse 

material que sobrou? 

 

8. Muitos cometas nos visitam de tempos em tempos. Suponha que certo cometa passa 

perto da Terra de 12 em 12 anos. Outro passa de 32 em 32 anos. Em 1993, os dois 
passaram por aqui. Qual foi a ocasião seguinte que os dois passaram pela Terra no 

mesmo ano? 

 



 
 

FRAÇÃO 

 
 

 

9. Represente por frações os pedaços de pizza que estão faltando: 

 

 

 

OPERAÇÕES COM FRAÇÕES: 

Adição e Subtração: 

Denominadores iguais 

 

Denominadores diferentes 

 



 
 

10. Entre as adições de frações representadas a seguir, apenas uma foi realizada 

corretamente. Qual é? 

 

A.  B.  

C.  
D.  

 

11. Uma garrafa vendida no supermercado contém 3/4 de litro de suco. Rosa comprou 

uma garrafa e bebeu 2/4 de litro. Qual a quantidade de suco que sobrou na garrafa? 

 

MULTIPLICAÇÃO 

 

Sendo assim, podemos simplificar a fração resultante: 

 

 

DIVISÃO 

 

Simplificando a fração teremos como resultado: 

 

 



 
 

12. Efetue: 

a) 3/5 + 1/2 = 

b) 2/7 + 1/3 = 

c) 2/5 . 3/4 = 

d) 7/6 : 3/2 = 

 

13.Joel corre todos os dias na pista de caminhada cerca de 4/7 de hora para dar cada 

volta. Mantendo esse ritmo, quantas voltas Joel dará nessa pista em um período de 2 

horas? 

 

FICOU ALGUMA DÚVIDA? SEGUE SUGESTÕES DE LINKS: 

 

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

 

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

 
 

Matemática – Geometria 

 

ÂNGULOS 
 

1. Observe nas imagens alguns ângulos em destaque. 

 

 
 

Agora olhe à sua volta e escreva três situações em que é possível identificar ângulos. 

 
 

2. Para registrar o segredo de um cofre, Vitor escreveu em um papel uma sequência de 

operações que deveriam ser feitas com a catraca do cofre. 

Escreva a sequência dos números correspondentes às operações que devem ser realizadas 

na catraca do cofre para que ele seja aberto. 

https://www.youtube.com/watch?v=MVxkuFoRSgc
https://www.youtube.com/watch?v=agpSvNalMCY


 
 

 
 
 

3. Assinale a alternativa que mostra corretamente qual a medida do ângulo formado pelos 2 

ponteiros, Indicado na figura. 

 

 

A) 180º 

B) 90º 

C) 60º 

D) 45º 

 
 

ÂNGULO RETO, ÂNGULO AGUDO E ÂNGULO OBTUSO 

 

 
 

4. Um dos instrumentos utilizados para medir ângulos é o transferidor. De acordo com a 

medida indicada na figura, o menor ângulo formado pelas duas semirretas e  justifique 
sua resposta: 

 

 

a) agudo. 

b) reto. 

c) obtuso. 

d) raso. 

 

5. Qual o ângulo representado na imagem da questão acima? 

http://2.bp.blogspot.com/-rTf--0uHo-o/VfK6bFDeu3I/AAAAAAAAA3Y/zFUJx7YxpKk/s1600/f20.png


 
 

 

6. Lucas está fazendo alguns movimentos em ângulos para aquecer os músculos. 

 

 

Os ângulos indicados em cada movimento de A para E são: 

a) Reto, agudo, obtuso, agudo e raso. 

b) Raso, obtuso, agudo, obtuso e reto. 

c) Raso, agudo, obtuso, agudo e reto. 

d) Reto, obtuso, agudo, obtuso e raso. 

e) Reto, obtuso, obtuso, agudo e raso. 

 

7. Observe a posição final da apresentação desta ginasta: 

Utilizando o transferidor, meça o ângulo indicado: 

 

A medida desse ângulo é 

a) 75°. 

b) 90°. 

c) 105°. 

d) 115°. 

e) 255°. 

 

 

 

 

 

ÂNGULOS COMPLEMENTARES E SUPLEMENTARES 
 

 

 

8. Calcular o complemento dos seguintes ângulos: 



 
 

 

a) 56º 

b) 23º 

c) 67º 

d) 89º 

e) 76º  

 

9. Calcule o suplemento dos seguintes ângulos: 
 

a) 123º 

b) 135º 

c) 79º 

d) 145º 

e) 178º  

 

10. Verifique se são complementares os pares de ângulos cujas medidas são: 

 

a) 30° e 45° 

b) 71° e 19° 

c) 45° e 45° 

d) 70° e 30° 

   

FICOU COM DÚVIDAS? SEGUE SUGESTÃO DE LINK: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=n6a6FAMG__M 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=n6a6FAMG__M


 
 

Ciências 

ATIVIDADE 1 – CÉLULAS 

 

1. O que são seres unicelulares? ________________________________________________ 

2. O que são seres pluricelulares? _______________________________________________ 

3. Cite os 3 componentes básicos das células:______________________________________ 

  

 

4. RELACIONE AS ORGANELAS COM SUAS 

FUNÇÕES 

 



 
 

ATIVIDADE 2 – EXERCÍCIOS - CÉLULAS 

1. Cada célula é uma unidade viva, que desempenha muitas funções necessárias à 

sobrevivência do indivíduo. Cada célula utiliza material para a liberação de energia, 

o crescimento e a reprodução. No citoplasma, há estruturas menores, as organelas, 

como os lisossomos, os ribossomos e as mitocôndrias. Além das organelas, a célula 

possui um núcleo. Com base no texto acima, responda: 

a) Das estruturas mencionadas, qual sintetiza proteínas? ____________________________. 

b) Qual é a responsável pela hereditariedade? _____________________________________. 

c) Qual é capaz de digerir e destruir organelas da própria célula? ______________________. 

d) Qual organela libera energia a partir de nutrientes e oxigênio? _____________________. 

 

2.  Relacione as colunas: 

 

COLUNA 1 

(1) Membrana celular 
(2) Citoplasma 

(3) Núcleo 

(4) Mitocôndria 

(5) Lisossomo 

(6) Ribossomo 

(7) Retículo endoplasmático 

(8) Complexo golgiense 
 

COLUNA 2 

(    ) responsáveis pela produção de proteínas, substâncias necessárias ao crescimento da 

célula. 

(    ) estrutura na qual o oxigênio e o alimento são utilizados para a produção da energia 

necessária à sobrevivência da célula. 
(    ) material gelatinoso que preenche o interior da célula. 

(    ) armazena substâncias até o momento em que elas serão usadas. 

(    ) envoltório da célula cuja função é manter uma célula unida à outra e controlar a entrada 

e saída de substâncias. 

(    ) responsável pela eliminação de substâncias tóxicas produzidas dentro da célula e de 

partes da célula que estejam desgastadas. 
(    ) atua no transporte de substâncias pela célula. 

(    ) controla as atividades da célula, isto é, regula o seu funcionamento. 

 

A relação correta de cima para baixo é: _________________________ 

 

3.  Assinale a alternativa correta: 

a) Todas as células apresentam o mesmo formato. 
b) Células só são encontradas em animais. 

c) Todos os seres vivos possuem muitas células. 

d) As células possuem estruturas em seu interior que atuam em conjunto para garantir sua 

sobrevivência. 

e) A maioria das células é visível a olho nu. 

 
 

 

 



 
 

ATIVIDADE 3 – ORIGEM DA VIDA 

 

 



 
 

ATIVIDADE 4 – ORIGEM DA VIDA - CONTINUAÇÃO 

 

 

 



 
 

ATIVIDADE 5 – ATITUDES PARA A VIDA 

 

 

 

 

 



 
 

História 

FEUDALISMO 

A origem do feudalismo pode ser encontrada na crise do Império Romano do 

Ocidente e nas invasões bárbaras. O feudalismo foi um sistema político, econômico 

e social organizado a partir da propriedade da terra. 

Os proprietários de grandes glebas de terras durante a Idade 

Média eram os chamados Senhores Feudais, isto porque 
eles detinham um feudo, uma propriedade (daí o 

nome feudalismo). 

Havia três camadas sociais no feudalismo, a nobreza, o clero e 

os servos. 

– Nobreza: era representada pelos reis, os quais 

possuíam uma grande quantidade de terras, podendo 
assim conceder privilégios, declarar guerra ou realizar 

acordos de paz. 

– Clero: Durante o período feudal, a igreja conquistou 

uma importância muito grande, pois era detentora de 

muitas extensões de terras, assim ganhando poder nesta sociedade. 

– Servos: eram a camada mais baixa da sociedade, representada pelos trabalhadores que 

ficavam, invariavelmente, presos a terras e com diversas obrigações para com as camadas 
superiores da sociedade, como a prestação de serviços e pagamento de impostos a seus 

senhores feudais e à nobreza. 

 

 



 
 

 

 

Leia o texto e responda as questões 

PESTE NEGRA 

A Peste Negra, também conhecida como Peste Bubónica, Grande Peste ou Peste, foi a 
pandemia mais devastadora registada na história humana, tendo resultado na morte de 75 a 

200 milhões de pessoas na Eurásia, atingindo o pico na Europa entre os anos de 1347 e 

1351. 

A peste negra é uma doença causada pelo bacilo Yersinia pestis, que desencadeou 

uma pandemia, isto é, uma proliferação generalizada, que ocorreu na segunda metade do 

século XIV, na Europa, matando um terço da população desse continente. Essa peste 
integrou a série de acontecimentos que contribuíram para a crise da Baixa Idade Média. 

A peste negra tem sua origem no continente asiático, chegou a Europa por navios mercantes 

que aportavam nas cidades costeiras europeias, como Veneza e Gênova. Calcula-se que cerca 

de um terço da população europeia tenha sido dizimada por conta da peste. 

A propagação da doença, inicialmente, deu-se por meio de ratos e, principalmente, pulgas 

infectados com o bacilo, que acabava sendo transmitido às pessoas quando essas eram 

picadas pelas pulgas – em cujo sistema digestivo a bactéria da peste multiplicava-se. Num 
estágio mais avançado, a doença começou a se propagar por via aérea, por meio de espirros 

e gotículas. 

Contribuíam com a propagação da doença as precárias condições de higiene e habitação que 

as cidades e vilas medievais possuíam – o que oferecia condições para as infestações de 

ratazanas e pulgas. 

 

Sugestão de vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=DhfXT8OvlpY  

 

https://brasilescola.uol.com.br/doencas/pandemia.htm
https://www.historiadomundo.com.br/idade-media/baixa-idade-media.htm
https://www.youtube.com/watch?v=DhfXT8OvlpY


 
 

1. Qual pandemia foi enfrentada pelos europeus entre os anos de 1347 e 1352 

 

2. Por que foi considerada uma pandemia? 

 

3. Como a peste negra era transmitida? 

 

4. Atualmente estamos enfrentando uma outra pandemia, qual o nome dela e como é 

transmitida? 

 

5. Relacione a higiene à transmissão dessas duas pandemias. 

 

 

Geografia 

Tema: Estrutura fundiária no Brasil 

O estatuto da terra, conforme o seu discurso oficial, tem como objetivo principal a 

socialização do acesso à propriedade rural, além de modernizar todo o sistema agrário para 

contribuir com o crescimento econômico no país. 

Para uma melhor análise do Estado sobre a realidade do campo brasileiro, foi necessária a 

elaboração de um censo, isso passou a ser executado no ano de 1964. O censo tem também 

a finalidade de classificar os imóveis rurais, além da coleta convencional de faixa etária e 

sexo. 

Para uma melhor classificação das propriedades, foi preciso padronizar os imóveis rurais, 
denominados de módulos rural e fiscal. Para estabelecer o módulo rural e fiscal são 

analisados basicamente três aspectos: 

• Localização: se o imóvel rural se encontra próximo de grandes centros e conta com 

infraestrutura terá uma área menor; 

• Fertilidade e clima: quanto maiores as condições para o cultivo, menor será a área; 

• Tipo de produto cultivado: se uma região produz, por exemplo, mandioca em nível 

extensivo, a área será maior, agora caso o cultivo seja de morangos com emprego de alta 

tecnologia, sua área é inferior. 

Depois dessa padronização, foram estabelecidas as categorias de propriedades. 

• Minifúndio: são pequenas propriedades rurais responsáveis pela produção de cerca de 

70% de todo alimento consumidos no país, com utilização em geral de mão de obra familiar; 

• Latifúndio por dimensão: corresponde a grandes propriedades rurais, com atividade 

vinculada à agroindústria e seus produtos geralmente são destinados ao mercado externo; 

• Latifúndio por exploração: esse tipo de propriedade tem como característica a 

improdutividade, pois o proprietário adquire terras com intuito de desenvolver especulação 

imobiliária, dessa forma não há nenhuma intenção de cultivá-las, produzindo empregos, 
impostos e colaborando com o crescimento econômico do país; 

• Empresa rural: propriedade de porte médio e grande que produz matéria-prima (laranja, 

soja, cana-de-açúcar, leite, carne, entre outros) destinada para as agroindústrias. 

 
Bibliografia: 
FREITAS, Eduardo de. "Estrutura Fundiária"; Brasil Escola. Disponível em: 

https://brasilescola.uol.com.br/brasil/estrutura-fundiaria.htm. Acesso em 21 de abril de 2020. 

 



 
 

Vamos exercitar: 

1- Pesquise o que significa estrutura fundiária. 

2- O que é o CENSO, qual sua função? 

3- Explique: 

 

a- Minifúndio: 

 

b- Latifúndio por dimensão: 

 

c- Latifúndio por exploração: 

 

d- Empresa rural: 

 
Biomas brasileiros  

 

Os biomas continentais brasileiros, segundo o IBGE, são divididos em seis grandes 

categorias, são elas: 

 

 Amazônia 

 Pantanal 
 Mata Atlântica 

 Caatinga 

 Cerrado 

 Pampa 

 

4. Desenvolva uma produção de texto ou uma charge, descrevendo dois biomas continentais 

brasileiros citados acima. (Folha a parte) 

5. Consulte um dicionário e dê o significado das seguintes palavras ; 

a) Arquipélago: 

b) Mananciais: 

c) Biodiversidade: 

d) Preservação: 

e) Ecossistema: 

f) Igarapé: 

g) Hidrografia: 

h) Relevo: 

 

Espaço urbano e rural 

Os espaços urbanos e rurais têm característica diferentes no espaço geográfico, com 

dinâmicas econômicas, culturais, técnicas e estruturais distintas e que se inter-relacionam e 

são bastante complexas. Por isso, muitas vezes é difícil separar ou compreender a 

especificidade de cada um desses conceitos. 

O conceito de espaço urbano designa a área de elevado adensamento populacional com 
formação de habitações justapostas entre si, o que chamamos de cidade.  

Já o conceito de espaço rural refere-se ao conjunto de atividades primárias praticadas em 

áreas não ocupadas por cidades ou grandes adensamentos populacionais. 

https://beduka.com/blog/materias/geografia/principais-caracteristicas-da-floresta-amazonica/
https://beduka.com/blog/materias/geografia/o-que-e-o-pantanal/
https://beduka.com/blog/materias/geografia/quais-sao-as-caracteristicas-da-caatinga/
https://beduka.com/blog/materias/geografia/o-que-e-o-cerrado-brasileiro/
https://beduka.com/blog/materias/geografia/o-que-e-o-pampa/
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/espaco-geografico.htm


 
 

 

No entanto, para além dessa definição simples e introdutória, é interessante perceber que 

rural e urbano são, além de tudo, tipos diferentes de práticas cotidianas. Assim, podem 

existir práticas rurais no espaço das cidades ou práticas urbanas no espaço do campo. Por 

exemplo: um cultivo de hortaliças dentro do espaço de uma cidade (embora isso seja cada 
vez mais raro nos grandes centros urbanos) é um caso de prática rural no meio urbano. Da 

mesma forma, a existência de um hotel fazenda ou um resort em uma zona afastada da 

cidade é um exemplo de prática urbana no meio rural. 

Uma das principais diferenças entre urbano e rural está, assim, nas práticas socioeconômicas. 

O espaço rural, como já dissemos, engloba predominantemente atividades vinculadas 

ao setor primário (extrativismo, agricultura e pecuária), ao passo que o espaço urbano 
costuma reunir atividades vinculadas ao setor secundário (indústria e produção de energia) 

e terciário (comércio e serviços). 

Em termos de hierarquia econômica, podemos dizer que, originalmente, o campo exercia um 

papel preponderante sobre as cidades. Afinal, foi o desenvolvimento da agricultura e da 

pecuária que permitiu a formação das primeiras civilizações e o seu posterior 

desenvolvimento. No entanto, com o avanço da Revolução Industrial e as transformações 

técnicas por ela produzidas, o meio rural viu-se cada vez mais subordinado ao urbano, uma 
vez que as práticas agropecuárias e extrativistas passaram a depender cada vez mais das 

técnicas, tecnologias e conhecimentos produzidos nas cidades. 

Atualmente, o urbano e o rural formam uma relação socioeconômica e até cultural bastante 

ampla, muitas vezes se apresentando de forma não coesa e profundamente marcada pelo 

avanço das técnicas e pelas transformações produzidas a partir dessa conjuntura. Nessa 

relação, o espaço geográfico estrutura-se em toda a sua complexidade e transforma-se em 
reflexo e condicionante das relações sociais e naturais, denunciando as marcas deixadas 

pelas práticas humanas no meio em que se estabelecem. 

Bibliografia: PENA, Rodolfo F. Alves. "Espaço urbano e rural"; Brasil Escola. Disponível em: 

https://brasilescola.uol.com.br/geografia/espaco-urbano-rural.htm. Acesso em 21 de abril de 2020. 

 

https://brasilescola.uol.com.br/economia/setor-primario.htm
https://brasilescola.uol.com.br/economia/setor-secundario.htm
https://brasilescola.uol.com.br/economia/setor-terciario.htm


 
 

Vamos exercitar: 

Faça uma pesquisa nos setores produtivos da economia: 

 Primário 

 Secundário 

 Terciário 

Explique cada um e desenhe ou cole imagens para ilustrar cada setor. 

 

Educação Física 

Atletismo 

Atletismo é a prática esportiva mais antiga, que é conhecida como esporte-base. Isso porque 

as suas modalidades compreendem os movimentos mais comuns para as pessoas desde a 

Antiguidade: corrida, lançamentos e saltos. 

Trata-se de uma prova de resistência muito importante. É o principal esporte olímpico, 

conforme expressa a frase que circula nesse meio: “Os Jogos Olímpicos podem acontecer 

apenas com o Atletismo. Nunca, sem ele.”. 

As provas de atletismo são realizadas em estádios, no campo, em montanha e na rua. 

A pista de atletismo oficial deve ser feita com piso sintético e ter 8 raias, cada uma 

medindo 1,22 m de largura. 

 
História 

 

O atletismo surgiu como esporte na Grécia Antiga em 776 a.C., ano que a primeira Olimpíada 

da história foi realizada, na cidade de Olímpia. 

Chamada de stadium pelo gregos, Coroebus foi o vencedor da prova cujo percurso tinha 200 

m.  

No entanto, registros apontam que há cerca de 5 mil anos ele já era praticado no Egito e na 

China. 

O formato moderno do atletismo data do século XIX, na Inglaterra, e conta com as 

seguintes provas oficiais: 

 
 Corridas: rasas, com barreiras, com obstáculos 

 Marcha atlética 

 Revezamentos 

 Saltos 

 Arremesso e Lançamentos 

 Combinada 
 

Em cada uma dessas provas há um total de 20 modalidades diferentes. Tais modalidades 

se diferenciam, por exemplo, pelo tamanho dos percursos e equipamentos utilizados. 

O atletismo é uma modalidade olímpica cuja responsabilidade está a cargo da Associação 

Internacional de Federações de Atletismo, fundada em 1912 em Londres. O esporte está 

entre os favoritos para os ingleses. 



 
 

No Brasil, a organização das competições está a cargo da Confederação Brasileira de 

Atletismo (CBAT). 

O esporte ficou conhecido no Brasil no século XX. Em 1952, Adhemar Ferreira da Silva 

conquistou a primeira medalha de ouro em salto triplo para o Brasil, o que aconteceu nos 

Jogos de Helsinque, na Finlândia. 

Agora é com você: responda as questões abaixo: 

1. Qual é o principal esporte olímpico? 

2. Como é feita uma pista oficial de atletismo? 

3. Em que ano e qual país surgiu o esporte atletismo? 

4. No formato moderno de atletismo, quais são as provas oficiais? 

5. Em que na o atletismo ficou conhecido no Brasil? 

 

Educação Artística 

CÍRCULO CROMÁTICO 

Revendo as cores (se você não estava presente no dia que vimos o círculo cromático poderá 

acessar a internet pesquisando em https://brasilescola.uol.com.br/artes/cores-primarias.htm 

visitado em 20/04/2020. 

 

O círculo cromático é constituído de cores primárias, secundárias, tercíárias, quentes, frias e 

outras classificações das cores. Nele podemos encontrar uma combinação de cores que são 

importantes para os artistas, para os profissionais ou projetos que precisam de uma aplicação 

colorida. É utilizado como facilitador na elaboração de projetos. Podendo ser na arte como 

pintura, colagem, fotografia ou ainda para decoradores, arquitetos, moda, design e outros.  

1. nas linhas abaixo escreva o nome de cada cor que compõe o círculo conforme a sua 

classificação. Depois você precisa colorir a obra do artista Miró 

https://www.ebiografia.com/joan_miro/ com todas as cores do círculo cromático.  

https://brasilescola.uol.com.br/artes/cores-primarias.htm%20visitado%20em%2020/04/2020
https://brasilescola.uol.com.br/artes/cores-primarias.htm%20visitado%20em%2020/04/2020
https://www.ebiografia.com/joan_miro/


 
 

  

 

Vamos perceber as sensações das combinações das cores do círculo cromático.  

2. Você pode recortar de revistas pequenos pedaços do papel que tenha uma cor do círculo 

cromático e olhar separadamente cada uma delas procurando perceber a sensação e 

emoções que sente quando olha a cor. OU você pode colorir pequenos quadradinhos com 

as cores do círculo cromático, em pedaços de papel separados, para que você possa olhar 

uma cor de cada vez e tentar perceber a sensação. Ou pode utilizar o celular para ver a 

cor: basta escrever no buscador da internet as duas palavras (cor e o nome da cor: 

exemplo cor vermelha ou cor azul) e pedir para pesquisar. Irá aparecer formas na cor que 

você solicitou. Ou também você pode durante esses dias (em cada dia) vestir uma 

camiseta ou blusa de uma cor que você tenha e que tenha no círculo cromático e tentar 

perceber o que sente (suas sensações e emoções ou alteração de humor quando usa a 

cor). Depois nas linhas abaixo descreva o que sentiu ou percebeu das sensações e 

emoções enquanto observa a cor ou veste a cor. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 



 
 

3. Vamos combinar cores utilizando o círculo cromático. Atividade: na figura 1 colorir 

combinando as cores (amarelo e laranja), na figura 2 colorir combinando (amarelo e 

vermelho), na figura 3 colorir combinando (amarelo e azul escuro) e na figura 4 colorir 

combinando amarelo e verde escuro e na figura 5 colorir combinando (amarelo e roxo) e 

na figura 6 colorir combinando (amarelo e magenta – se não tiver a cor magenta use 

rosa, amarelo e vermelho). 

   

   

 

HISTORIA EM QUADRINHO (HQ): 

Construir uma historia em quadrinho com no mínimo 10 quadros. Exemplo de 3 quadros: 

1                                                              2                                                       3 

 



 
 

Processo de construção: 

1. Definir tema: 

Opções de tema bullying, preconceito racial ou religioso. 

 

2. Pesquisar sobre o tema, pode ser texto ou até vídeos sobre o assunto, fique atento 

sobre a fonte (veja se site é de confiança), de preferência para reportagens pesquisem 

em plataformas confiáveis. recomendo tv cultura. 

 

3. Após terminar a pesquisa, se inicia a criação do roteiro onde vai escrever (criar) a 

história do quadrinho. Lembrando que esta historia tem que ter um início 

(apresentação), meio (onde vai acontecer as principais ações ), e o fim (o desfecho 

final o felizes para sempre ou não). Lembrete; são no mínimo 10 quadros então roteiro 

tem q ter as falas do personagem , narração tem que estar no roteiro. 

 

4. Agora é só construir os quadros e personagens seguindo o roteiro. 

 

Inglês 

1. COMPLETE ESTE DIÁLOGO: 

Hello, Ana. _______are you today? 

I_______ just fine, and _______? 

I’m fine, _________. 

________is your first ________? 

________full _______is Ângela Maria Pereira. 

________to meet you.  

Nice to _______you too. 

 

2. Passe as frases abaixo para o negativo abreviado e para o interrogativo. 

 

a) I am a student. 

b) You are a teacher. 

c) She is a girl. 

d) He is a boy. 

e) It is a dog. 

f) We are friends. 

g) you are brothers. 

h) They are sisters. 



 

3. Coloque as palavras em ordem correta 

 

a) English./ studying/ He/ is 

b) phone? The Are/ on talking/you/ 

c) today./ her/ isn’t/ shoes/red/ She/ wearing/ 

d) games./ We/ playing/ are/ computer. 

 

4. Days of week- dias da semana. 

 

a) Foi ontem_________________ 

b) Será amanhã___________________ 

c) É hoje__________________ 

d) Depois de amanhã______________ 

 

5. Months of the year- meses do ano. 

 

a) O terceiro mês___________________ 

b) O último _________________________ 

c) O quinto______________________ 

d) O sétimo____________________ 

 

6. Numbers. 

57+10= 

100-68= 

15=13= 

93-42= 

 

7. Answer in English. Responda em inglês. 

 

a) Who are you? 

b) Where are you? 

c) When is your birthday? 



 
 

d) How are you? 

e) What is  your last name? 

 

8. Traduza para o português. Translate into Portuguese. 

This my Family: my father John, my mother Silvia, my two brothers Tony and Bob, and 

my baby sister Paula. Tobby is my dear dog. It is part of the family. I also have my 

gradfathers and my grandmothers, four cousins and other relatives: two aunts and two  

uncles and me. 

     They all live in São Paulo, Mairinque. 

 

9. Faça a correspondência das partes do corpo 

 

Boca (   ) 

Nariz (   ) 

Pés (   ) 

Cabelo (   ) 

Cabeça (   ) 

Cotovelo (   ) 

Mão (   ) 

(   )feet 

(   ) nose 

(   ) mouth 

(   ) head 

(   ) hair 

(   ) hand 

(   ) elbow 

 

10.Escreva em inglês: 

 

a) Boa tarde, como vai você? 

b) Eu estou bem, obrigada. 

c) Por favor, qual é seu nome? 

d) Seja bem vinda. 

e) Vejo você mais tarde. Até logo! 

 


