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1º ROTEIRO – MARÇO/2021 

 

NOME DO ALUNO: _________________________________________________ 7º ANO _____ 

ATENÇÃO ALUNOS E PAIS/RESPONSÁVEIS DA ESCOLA PROF. THEREZA CARAMANTE CHESINE, segue 

abaixo orientações para a realização das atividades remotas: 

 As atividades estarão disponíveis na escola; 

 Façam da forma que for mais fácil para você e sua família (responda as atividades na folha ou 
em folhas avulsas para a entrega na escola; 

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

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

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

 A escola criou uma lista de e-mail por PROFESSOR, para facilitar a comunicação entre aluno 
professor, você pode tirar dúvidas e enviar as atividades por ele. Mas também poderá entregar 
as atividades na escola (do jeito que achar melhor); 

 Entregar as atividades no dia 20/03/21. 
Calma, o mundo precisa de calma. Falta pouco, está passando... enquanto espera, respeite, cuide, 

higienize as mãos com água e sabão, use álcool gel, não deixe de usar a máscara. 
A vida é tão rara merece ser cuidada. Em breve, todos estaremos juntos novamente... 

7º ANO A 

PROFESSOR(A) MATÉRIA E-MAIL 

EDNA PORTUGUÊS ednatcfranco@gmail.com 

CLEIDE HISTÓRIA cleide.mk@hotmail.com 

SANDRA GEOGRAFIA dmaktb@gmail.com 

KARINA CIÊNCIAS karinahfischer.kf@gmail.com 

MATEMÁTICA MATEMÁTICA atividadesmatematicatcc@outlook.com 

LILIAN EDUCAÇÃO FÍSICA limesqta@gmail.com 

SILVIA ARTE atividadessilviatcc@outlook.com 

ROSANGELA INGLÊS rosangelamarialeite1972@gmail.com 

 

7º ANO B 

PROFESSOR(A) MATÉRIA E-MAIL 

EDNA GRAMÁTICA ednatcfranco@gmail.com 

CLEIDE HISTÓRIA cleide.mk@hotmail.com 

SANDRA GEOGRAFIA dmaktb@gmail.com 

KARINA CIÊNCIAS karinahfischer.kf@gmail.com 

MATEMÁTICA MATEMÁTICA atividadesmatematicatcc@outlook.com 

LILIAN EDUCAÇÃO FÍSICA limesqta@gmail.com 

SILVIA ARTE atividadessilviatcc@outlook.com 

ROSANGELA INGLÊS rosangelamarialeite1972@gmail.com 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE 

Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo 
  "E.M. “PROFª THEREZA CARAMANTE CHESINE” 

Rua Bráulio Vasconcelos de Menezes, 309 - Marmeleiro - Mairinque – SP 
Tel.: (11) 4708-4526 – E-mail: em.therezacaramante@mairinque.sp.gov.br 

https://www.mairinque.sp.gov.br/
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GRAMÁTICA – PROF.ª EDNA – 7º ANO 

1ºROTEIRO – MARÇO 2021 
 EXERCÍCIO SOBRE CLASSES GRAMATICAIS 

Classifique palavras sublinhadas como artigo, substantivo, adjetivo ou verbo: 

 

1) As pessoas chegaram.   

  

2) A aluna estudava português.  

  

3) O meu amigo é legal.    

  

4) Choveu.   

  

5) Existem muitas casas amarelas.        

  

6) Há cadeiras na sala.   

  

7) O professor acredita na sua capacidade.      

  

8) A ideia começa na mente.       

  

9) Somos felizes.   

  

10) As melhores conquistas vêm com esforço.    
 

 

      Vamos analisar as duas frases abaixo: 

 

a) Eu DESENHO um cão em meu caderno. 
 

b) Eu fiz um DESENHO em meu caderno. 

  

A palavra destacada é da mesma classe gramatical nas duas frases? Justifique: 

 

________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________________________ 
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LIPT – PROF.ª EDNA – 7º ANO 

1ºROTEIRO – MARÇO 2021 
Leia com atenção o texto.  

A Folha Amassada! 

Quando criança, por causa de meu caráter impulsivo, eu perdia a paciência à menor provocação. 

Na maioria das vezes, depois desses incidentes, me sentia envergonhado e me esforçava por 

consolar a quem tinha magoado. 

Um dia, meu professor me viu pedindo desculpas a um amigo, depois de uma explosão de raiva. 

Após o ocorrido, ele me entregou uma folha de papel lisa e me disse: 

— Amasse-a. Bem apertada. 

Com medo, obedeci e fiz com ela uma bolinha. 

 — Agora, deixe-a como estava antes — disse o professor. 

Óbvio que não pude deixá-la como antes. Por mais que tentasse, o papel continuava cheio de 

pregas. 

Então, o professor me explicou: 

— O coração das pessoas é como esse papel. A dor que a ele causamos será tão difícil de apagar 

como esses amassados na folha. 

Assim, aprendi a ser mais compreensivo e paciente. Quando sinto vontade de estourar, lembro 

daquele papel amassado. A impressão que deixamos nas pessoas é impossível de apagar. 

Quando magoamos alguém com nossas ações ou com nossas palavras, logo queremos consertar 

o erro, mas é tarde demais…. Me lembro de um antigo ditado: “Fale somente quando suas palavras 

puderem ser tão suaves como o silêncio. ” 

Seremos sempre responsáveis pelos nossos atos, nunca devemos nos esquecer disso. 

Autor desconhecido. Disponível em: <https://metaforas.com.br/2016-12-10/a-folha-amassada.htm>. 

 

Questão 1 – O texto “A folha amassada! ”, é construído com base: 

(     ) em uma experiência pessoal.  

(     ) em uma pesquisa acadêmica.  

(     ) em uma entrevista com um profissional.  

 

Questão 2 – Sublinhe os pronomes que indicam a escrita do texto na 1ª pessoa: 

 

“Quando criança, por causa de meu caráter impulsivo, eu perdia a paciência à menor provocação. ” 

 

Questão 3 – Na fala “— Amasse-a. Bem apertada. ”, o professor:  

(     ) dá uma ordem ao aluno.  

(     ) exprime um desejo ao aluno.  

(     ) faz uma recomendação ao aluno.  
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Questão 4 – Segundo a explicação do professor ao aluno, o coração das pessoas é como uma folha 

de papel e os amassados nessa folha representam: 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Questão 5 – Na passagem “Assim, aprendi a ser mais compreensivo e paciente. ”, o advérbio grifado 

exprime uma circunstância de: 

(     ) lugar. 

(     ) modo.  

(     ) tempo.  

 

Questão 6 – No trecho “Me lembro de um antigo ditado [...]”, há um traço da linguagem:  

(     ) técnica.  

(     ) informal.  

(     ) regional.  

 

Questão 7 – Em “Fale somente quando suas palavras puderem ser tão suaves como o silêncio. ”, o 

termo “como” indica: 

(     ) um motivo.  

(     ) um exemplo.  

(     ) uma comparação.  

 

Questão 8 – No segmento “Seremos sempre responsáveis pelos nossos atos, nunca devemos nos 

esquecer disso. ”, o autor do texto: 

(     ) cita um dado. 

(     ) levanta uma hipótese.  

(     ) expõe um ensinamento.  

 

HISTÓRIA – PROF.ª CLEIDE – 7º ANO 

1ºROTEIRO – MARÇO 2021 
Feudalismo 

A partir do século XI ocorreram algumas mudanças na Europa que acabaram levando a uma crise 

no sistema feudal. 

Inovações técnicas:   

- Uso do arado de ferro (charrua), substituindo o arado de madeira;  

- Introdução do sistema de cultura em três campos (rotação trienal); 
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- Utilização do cavalo para puxar o arado (antes era entrelaçado pelo peito e passou a ser pelo pescoço 

o que aumentava seu rendimento e resistência);  

- Aprimoramento e difusão dos moinhos acionados pela força do vento ou da água. 

 

Mudanças na Europa: Essas mudanças causaram o aumento da produção de alimentos e isso acabou 

contribuindo para o crescimento da população e revigoramento das cidades e do comércio. O aumento 

da oferta de alimentos permitiu que muito camponeses deixassem o campo em busca de outro meio de 

vida nas cidades, já que não havia mais necessidade de tanta gente trabalhando na agricultura. 

Expansão do Comércio: A partir do século XI, as atividades comerciais tiveram grande desenvolvimento 

na Europa ocidental. 

Feiras medievais: As feiras medievais duravam de 15 a 60 dias e aconteciam uma ou duas vezes por 

ano, reunindo mercadores de várias partes do mundo.  

Corporações de ofício: Nas cidades medievais, a pessoa só podia trabalhar se pertencesse a uma 

Corporação de Ofício, isto é, uma associação de profissionais do mesmo ramo de atividade. 

Formação da burguesia: O desenvolvimento do comércio na Europa provocou a formação de cidades 

e o crescimento de outras que já existiam. As cidades eram inicialmente conhecidas como burgos e seus 

habitantes formaram um novo grupo social, a burguesia.  

As cruzadas: As cruzadas foram expedições militares e religiosas que, entre os séculos XI e XIII, se 

dirigiram para o oriente para combater os muçulmanos. O objetivo principal das cruzadas era 

reconquistar Jerusalém (Terra Santa). 

Consequências das Cruzadas:  

Reconquistaram Jerusalém, mas os muçulmanos retomaram o domínio na segunda metade do século 

XIII; 

Enfraquecimento do sistema feudal; 

Aumento do comércio entre Oriente e Ocidente;  

Ampliação da participação dos europeus no rico comércio de especiarias pelo mediterrâneo; 

Enfraquecimento da nobreza que se endividou montando as cruzadas. 

A crise do século XIV: Entre os séculos X e XIII, a Europa prosperou devido o crescimento da população 

e das cidades. Mas, a partir do século XIV iniciou-se uma crise prolongada marcada por fome, doenças 

e revoltas sociais. 

A peste negra: As condições de higiene na Europa eram péssimas, o lixo das casas era lançado às 

ruas, não havia encanamento ou esgoto. Tudo isso contribuiu para que uma terrível epidemia de peste 

atingisse todo o território europeu. A peste era provocada por uma bactéria transmitida por pulgas que 

picavam os ratos e depois, os seres humanos. Foi trazida para a Europa por navios vindo do Oriente e 

matou cerca de 25 milhões de pessoas, um terço da população da Europa na época.  

A Guerra dos Cem Anos: Foi um conflito entre França e Inglaterra motivada por disputas políticas e 

econômicas. Ocorreu entre 1337 e 1453, alternando períodos de combates e tréguas.  

A Revoltas Camponesas: Condições de vida precária para os que sobreviveram à peste; 

- Muitos nobres congelaram salários e aumentaram o valor das prestações devidas pelos servos; 

- Isso provocou inúmeras insurreições camponesas (Jacqueries). 

 

Mudanças sociais:  

O Clero perdeu parte dos seus poderes pois estava menos ligado a aristocracia; 
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- A nobreza perdeu parte de suas terras e teve seu poder diminuído; 

- Os camponeses conseguiram suas próprias terras e se livraram da servidão; 

- A burguesia se fortaleceu e passou a influenciar cada vez mais o governo das cidades e a administração 

real. 

 

A ascensão da burguesia: Os burgueses (mercadores das cidades) lucravam com a inflação, pois seus 

produtos, agora, estavam em alta, enquanto salários, aluguéis e arrendamentos tinham seus valores 

depreciados. 

Muitos burgueses enriqueceram e casaram-se com filhas de famílias de nobres empobrecidos. Era o 

sinal claro da ascensão da burguesia e da lenta, mas irreversível, decadência da nobreza.  

 

Com base no texto, responda: 

Atividades 

 

1- Quais foram as principais mudanças ocorrida na Europa Feudal?  

 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

2- Explique como foram feitas as inovações técnicas.  

 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

3- O que foi a Guerra dos Cem Anos?  

 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

4- Coloque VERDADEIRO ou FALSO. 

No período medieval, a população enfrentou uma epidemia grave, a peste negra que envolveu 

determinados aspectos:  

(    ) A epidemia ocorreu mais nos meios urbanos do que nos campos. 

(    ) O impacto da peste fez surgir um movimento de medo que ocorreu por toda a Europa.  

(  ) A epidemia não conseguiu afetar as relações familiares e sociais, estabelecendo-se laços 

profundos e de solidariedade. 

 

5- Qual era o objetivo das cruzadas? E suas consequências?  

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

6- O que levou os camponeses a se revoltarem?  

 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

GEOGRAFIA – PROF.ª SANDRA – 7º ANO 

1ºROTEIRO – MARÇO 2021 

Território -  Este termo, originalmente, foi formulado pela Biologia no século XVIII, compreendendo a 

área delimitada por uma espécie, na qual são desempenhadas as  suas funções vitais.  Incorporado, 

posteriormente, pela Geografia, ganhou contornos geopolíticos ao se configurar como o espaço físico no 

qual o Estado se concretiza. Porém, ao se compreender o Estado nacional como a nação politicamente 

organizada, estruturada sobre uma base física, não é possível se considerar apenas sua função política, 

mas também o espaço construído pela sociedade e, portanto, a sua extensão apropriada e usada. Ao 

se compreender o que é o território, deve-se levar em conta toda a diversidade e complexidade das 

relações sociais, de convivências e diferenças culturais que se estabelecem em um mesmo espaço. 

Dessa forma, o conteúdo político do território é expresso em diferentes escalas além do Estado-Nação, 

como no interior das cidades onde territorialidades diferentes manifestam distintas formas de poder. 
Fonte: São Paulo (Estado) Secretaria da Educação. Currículo do Estado de São Paulo: Ciências 

Humanas e suas tecnologias (2012, p.77)  

SAIBA MAIS A extensão do território brasileiro e os atuais limites resultaram de uma história muito longa 

que se iniciou em 1500 com a chegada dos conquistadores portugueses, que passaram a se apropriar 

de territórios indígenas.  As atividades econômicas foram responsáveis pela construção dos primeiros 

espaços geográficos não indígenas. Muitos tratados e conversações diplomáticas foram realizadas entre 

países e colônias. Assim, em 1904, o território brasileiro assumiu os limites atuais. Para saber mais sobre 
esse assunto consulte a Biblioteca do IBGE, disponível no link: 
https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv6687.pdf. (Acesso em: 01 fev 2019).  

A partir da análise dos mapas 1 e 2, responda as questões a seguir: 

a) Quais estados estão nos pontos extremos do país? 

b) Como estão representados os limites (localizar a convenção da legenda) entre os estados do 

Brasil? 

c) Localize o estado onde você mora e diga quais os estados vizinhos a ele. 

 

https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv6687.pdf
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Fonte: Atlas Escolar IBGE. 

Disponível em: https://atlasescolar.ibge.gov.br/images/atlas/mapas_brasil/brasil_politico.pdf (Acesso em:24/01/2019) 

Mapa 2 – América do Sul: Político 

Fonte: Biblioteca IBGE 
Disponível em : https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/mapas/GEBIS%20-%20RJ/map9773.pdf (Acesso em: 24/01/2019) 

a) Quais são os países que compõem a América do Sul, incluindo o Brasil? 

b) Que países fazem fronteira com o Brasil? 

c) Que países não fazem fronteira com o Brasil? 

d) Analisando o mapa 2, escreva qual país possui a maior e a menor fronteira com o Brasil? 
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e) Como estão representados os limites (localizar a convenção da legenda) entre os países? 

REFERÊNCIA: ATIVIDADES COMPLEMENTARES GEOGRAFIA/CURRÍCULO PAULISTA/GOVERNO DO 

ESTADO DE SÃO PAULO /SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 

CIÊNCIAS – PROF.ª KARINA – 7º ANO 

1ºROTEIRO – MARÇO 2021 
TEMA 3: TERRA PRIMITIVA E ORIGEM DA VIDA 

TERRA PRIMITIVA: Em sua época primitiva, o planeta Terra diferenciava-se muito da forma atual. Não havia, por 

exemplo, a mesma proporção de gases na atmosfera, os rios e lagos. Estima-se que a Terra tenha surgido há 
aproximadamente 4,6 bilhões de anos. Durante muito tempo, nosso planeta permaneceu como um ambiente 
inóspito, constituído por cerca de 80% de gás carbônico, 10% de metano, 5% de monóxido de carbono e 5% de 
gás nitrogênio. O oxigênio era ausente ou bastante escasso, uma vez que sua presença causaria a oxidação e 
destruição dos primeiros compostos orgânicos – o que não ocorreu, propiciando mais tarde o surgimento da vida. 

Temperatura no planeta: Por muitos anos, havia extremo calor em nosso planeta. Isso acontecia em razão das 
muitas atividades vulcânicas, o que causava a liberação de gases e lava. A atmosfera e a superfície terrestre 
caracterizavam-se pela ausência da camada de ozônio, pelos efeitos dos raios ultravioleta e descargas elétricas 
e pelo bombardeamento de corpos oriundos do espaço. Sobre isso, inclusive, sabe-se que a maioria do carbono 
e das moléculas de água existentes hoje foi originada dos asteroides caídos sobre a Terra durante esse período. 
Essa água permitiu, ao longo de muito tempo, o resfriamento da superfície terrestre em processos cíclicos e 
sucessivos de evaporação, condensação e precipitação. Depois do seu esfriamento, essas moléculas 

acumularam-se nas depressões mais profundas do planeta e, assim, formaram os oceanos primitivos. 

Surgimento de formas de vida primitivas: As moléculas de água, agregadas a outras substâncias disponíveis 
no ambiente e arrastadas pelas chuvas até essas depressões, propiciaram, mais tarde, o surgimento de primitivas 
formas de vida. Enquanto muitas dessas substâncias teriam vindo do espaço, outras foram formadas aqui graças 
à energia fornecida pelas descargas elétricas e radiações. 

Hipótese de Oparin e Haldane 
A hipótese mais aceita atualmente para explicar a origem da vida no planeta é a de Oparin e Haldane. Esses dois 

pesquisadores, de maneira independente, propuseram que a Terra apresentava uma atmosfera diferente no 
passado e que a ação de diferentes fatores culminou na formação de moléculas simples, as quais deram origem 
à vida. 
A atmosfera primitiva, de acordo com Oparin e Haldane, era composta basicamente por amônia, hidrogênio, 
metano e vapor de água. O vapor de água era essencial para a formação de nuvens, que se precipitavam, 
ocasionando chuvas, o que permitiu que a superfície da Terra recebesse água. Essa água evaporava muito 
rapidamente, uma vez que, no início, a superfície era extremamente quente. 
A atmosfera da Terra primitiva sofria ainda com a ação de descargas elétricas e radiação ultravioleta do Sol. Esses 
dois agentes foram essenciais para que os elementos da atmosfera reagissem e formassem moléculas orgânicas, 
como os aminoácidos. Esses compostos chegaram à superfície da Terra por meio da água das chuvas. Os 
aminoácidos, em condições adequadas, deram origem a estruturas semelhantes a proteínas. Essas 
proteínas foram acumulando-se nos oceanos em formação e deram origem aos chamados coacervados 

(agregados de proteínas rodeadas por 
água). Com o tempo, esses agregados 
tornaram-se cada vez mais estáveis e 
complexos e passaram a se duplicar, 
resultando nos primeiros seres vivos. 

 

 

 

 

 

 

https://brasilescola.uol.com.br/geografia/vulcoes.htm
https://brasilescola.uol.com.br/biologia/ciclo-agua.htm
https://brasilescola.uol.com.br/biologia/panspermia-cosmica.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/biologia/a-hipotese-oparin-haldane.htm
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HIPÓTESE OPARIN E HALDANE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBS.: Um cientista que muito contribuiu para a compreensão de alguns desses aspectos do planeta foi Stanley Lloyd Myller. Em 1953, 

ele criou um dispositivo que simulava as possíveis condições da Terra primitiva. Como resultado final desse experimento, houve 

a formação de moléculas orgânicas a partir de elementos químicos simples. 
  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADES: 
1) Descreva as características da Terra primitiva. 
2) Como era a temperatura no planeta? 
3) O que permitiu o resfriamento do planeta? 
4) O que possibilitou o surgimento de formas de vida primitiva? 
5) Explique detalhadamente a hipótese para o surgimento da vida proposta por Oparin e 
Haldane. 
6) o que são coacervados? 

MATEMÁTICA - TEORIA – 7º ANO 

1ºROTEIRO – MARÇO 2021 
FATORAÇÃO 

Fatorar é mesmo que decompor o número em fatores primos, isto é, escrever um número através da 

multiplicação de números primos. 

 

Experiência de Miller 

1-Aquecimento da água 

2 -A água fervendo elimina vapor que circula no aparelho. 

3-Descargas elétricas simulam os raios presentes na atmosfera primitiva. 

4 –Mistura de gases que supostamente estariam na atmosfera primitiva. 

5 –Local onde ocorreu a condensação do vapor de água e dos gases (a 

circulação de água fria simulava o resfriamento dos gases nas grandes 

altitudes atmosféricas) 

6 –A água acumulava na base do aparelho simulava os lagos e mares 

primitivos 

https://brasilescola.uol.com.br/biologia/experiencias.htm


MÍNIMO MÚLTIPLO COMUM 

O mínimo múltiplo comum (MMC) corresponde ao menor número inteiro positivo, 
diferente de zero, que é múltiplo ao mesmo tempo de dois ou mais números. 

Uma forma de realizar o MMC é por meio da decomposição simultânea: 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

MMC (80, 20, 25) = 24 x 5² = 16 x 25 = 400 
 

MÁXIMO DIVISOR COMUM 

Máximo divisor comum, representado por MDC, de dois ou mais números inteiros 
positivos é o maior número que está na lista de divisores de cada um desses números 
simultaneamente.  

Outra forma de calcularmos o MDC é pela decomposição simultânea dos 
números, lembrando que para esse caso, teremos que circular ou realizar alguma 
marcação nos fatores que são comuns entre os números, ou seja, os fatores que dividem 
os números simultaneamente, para no fim da fatoração realizarmos o produto entre 
eles.  

 

 
Logo o MDC (20,50) = 10. 

 
EXERCÍCIOS 

 
1) Calcule o MMC (mínimo múltiplo comum) dos números abaixo: 
 
a) 12 e 9    d) 21 e 15   g) 12, 15 e 18  
b) 15 e 18 =                                     e) 36 e 50                                             
c) 15, 20 e 30                                  f) 50 e 8 
 

2) Rafaela foi ao médico, que receitou dois remédios para ela tomar: 

1° remédio: de 6 em 6 horas; 

2° remédio: de 8 em 8 horas. 

Ela começou a tomar os dois remédios às 08:00 horas da manhã. Qual o próximo horário 

que ela vai tomar os remédios juntos novamente? 

a) 8 h da manhã; 

b) 12 h da tarde; 

c) 16 h da tarde; 

d) 20 h da noite. 
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3) Observe a figura a seguir, os planetas Júpiter e Saturno completam uma volta em 

torno do Sol em aproximadamente 12 e 30 anos respectivamente.  

Se em certo momento esses planetas se alinham como mostra a figura, quantos anos 

depois eles voltarão a se alinhar novamente? 

a) Após 30 anos; 

b) Após 42 anos;  

c) Após 60 anos; 

d) Após 72 anos. 

 

4) Calcule o MDC (máximo divisor comum) dos números abaixo: 
 
a) 40 e 16 
b) 120 e 54  

   

c) 48 e 60 
d) 18 e 30  
e) 60 e 75  

f) 12, 30 e 42  
g) 24, 60 e 90  

 
5) Descubra as estações em que o trem vai parar, calculando o mdc dos números 

pintados em cada vagão. Cada mdc é o número de uma estação em que vai haver parada. 

a) Quantas serão as paradas? 

 

 
b) Em quais estações serão as paradas? 

 

 

 
 
 

 
 

CONJUNTO DOS NUMEROS RACIONAIS 

Os números racionais são os números que podem ser escritos na forma de fração.  

Observe que o conjunto dos números racionais, representado por , contém o conjunto 
dos números inteiros, que por sua vez contém o conjunto dos números naturais, ou 

seja,  

Observe que podemos escrever estes números 
na forma de fração: 

a)2=
2

1
     b) -7=−

7

1
   c) 0,2= 

2

10
  d) 0,06= 

6

100
 

 

e) 2,173=
2173

1000
         f) 0,333...=

3

9
 

 

TRANSFORMAÇÕES 

TRANSFORMAÇÃO DE FRAÇÃO PARA NÚMERO DECIMAL 
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TRANSFORMAÇÃO DE NÚMERO DECIMAL EM FRAÇÃO 

 

EXERCÍCIOS 
1.Dada a fração, diga que número decimal que ela representa: 

a)              b)               c)               d)          e)               f)            

2.Transforme as frações em números decimais 
 
a) 9 / 100 =                                      b) 3 / 1000 =                    c) 65 /1000 =  
d) 47 /1000 =                                   e) 9 / 10000 =                   f) 14 / 10000 =                   

3.Dado o número decimal, diga a que fração corresponde: 

a) 0,566 =                       b) 0,13=                          c) 0,00098=                        d) 0,077= 

4.Transforme os números decimais em frações 
a) 0,4 =                                               b) 7,3 =                                           c) 4,29 =  
d) 0,674 =                                           e) 8,436 =                                        f) 69,37 = 
g) 15,3 =                                             h) 0,08 =                                          i) 0,013 =  
j) 34,09 =                                             l) 7,016 =                                         m) 138,11=  

5. Qual alternativa representa a fração 9/2 em números decimais?  

a) 3,333        b) 4,25           c) 5,01              d) 4,5 

6. Qual é a alternativa que representa o número 0,65 na forma de fração? 

 a) 65 /10      b) 65 /100      c) 65 /1000       d) 65/ 10000 

Ficou com dúvidas? DICAS de videoaulas: 

Números racionais: https://www.youtube.com/watch?v=1JT_0FyzPzA 
Fração em decimal:https://www.youtube.com/watch?v=ih98tccoCsM 
 Decimal em fração: https://www.youtube.com/watch?v=X6MxNW9fM2M 
MMC e MDC: https://www.youtube.com/watch?v=Ao7Sz3gdmNY  

https://www.youtube.com/watch?v=ih98tccoCsM
https://www.youtube.com/watch?v=Ao7Sz3gdmNY
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MATEMÁTICA - GEOMETRIA – 7º ANO 

1ºROTEIRO – MARÇO 2021 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 O ângulo que mede 180° também pode ser chamado de ângulo de meia volta. 

 O ângulo que mede 360° também pode ser chamado de ângulo de uma volta ou 

ângulo de volta inteira. 

Ficou com dúvidas? DICAS de vídeo aulas: 

 Ângulos:  https://youtu.be/lcYJxBlSB5I 

 Tipos de ângulos: https://youtu.be/AYD1Hu-eV7w 

 Ângulos supl. comp.:  https://youtu.be/R4C-Cx-n618 

NÃO ESQUEÇA DE COLOCAR NOME EM TODO MATERIAL ENTREGUE 

EXERCÍCIOS 

1) Escreva a medida em graus dos seguintes ângulos: 

 

a) B �̂� C : _____ 

b) B �̂� D : _____ 

c) B �̂� E : _____ 

d) B �̂� F : _____ 

e) B �̂� G : _____ 

f) B �̂� H : _____ 

 

https://youtu.be/lcYJxBlSB5I
https://youtu.be/AYD1Hu-eV7w
https://youtu.be/R4C-Cx-n618
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2) Entre os ângulos representados a seguir, identifique quais deles são retos. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

3) Muitas situações do cotidiano exigem que se conheça a medida de um ângulo. Em 

outras, é necessário comparar ângulos e existem também aquelas nas quais a classificação 

dos ângulos se faz necessária. A postura correta em diversos esportes é de suma 

importância para um maior desempenho do atleta. Observe as figuras a seguir: Elas 

possuem, em comum, a classificação dos ângulos assinalados. Esses ângulos são: 

 

 

a) Agudos  
b) Retos  
c) Obtusos  

d) Rasos 

 

 

 

4) Observe como Pedro desenhou os movimentos que fez na aula de Educação Física. 
Seus braços e seu tronco formam vários ângulos. Classifique-os como reto, agudo ou 
obtuso. 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

5) Com base no desenho do ângulo ao lado, coloque V para verdadeiro e F 

para falso. 

a) (     ) O desenho pode indicar um ângulo reto. 

b) (     ) Esse desenho poderia indicar um ângulo de  

medida   maior que 90º graus. 

c) (     ) Esse ângulo pode ser chamado de ângulo agudo. 

 

6) A alternativa que expressa ordenadamente a sequência de ângulos abaixo 

é: 
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a ) obtuso, agudo, reto, meia volta e volta inteira.  

b ) agudo, obtuso, reto, meia volta e volta inteira. 

c ) obtuso, reto, agudo, volta inteira e meia volta. 

d ) agudo, reto, obtuso, meia volta e volta inteira. 

 

7) Classifique os pares de ângulos em: opostos pelo vértice (opv), ou 

suplementares. 

 
 

a) a e b  _____________  b) a e c _________________   c) b e d ____________ 

d) a e d _____________   e) b e c _________________    f) c e d ____________   
  

8) Determine as medidas dos ângulos indicados pelas letras x, y e z. 
 
 
 
 

 

X= ____________________Y= ____________________Z= _____________________ 

 
9)  A letra x representa a medida de um ângulo na figura. Calcule o valor de x em cada 

uma das seguintes situações: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
10)  A letra x representa a medida de um ângulo na figura. Calcule o valor de x em cada 

uma das seguintes situações: 
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11)  Um ângulo mede 68°. Qual é a medida do seu suplemento? 

 

       a ) 12°                      b ) 22°                     c ) 112°                 d ) 122° 

 

12)  Na figura abaixo, o valor de x é igual a : 

                                                                       a ) 30° c) 60º 

                                                                       b ) 40° d) 130º 

13)   O triplo da medida de um ângulo é igual a 141°.  Qual é a medida do seu suplemento? 

 

a ) 123°               b ) 133°                    c ) 47°             d ) 147° 

 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA – PROF.ª LILIAN – 7º ANO 

1ºROTEIRO – MARÇO 2021 
Considerações básicas no handebol 

 Na quadra a área em que o goleiro pode ficar para fazer a defesa corresponde a 6 metros de sua 

meta para dentro de qualquer ponto da quadra. Esse espaço não pode ser invadido por qualquer outro 

atleta, a não ser que ele o faça pelo ar, quando estiver finalizando uma jogada, ou seja, lançando a bola 

ao gol. 

 Existem duas pequenas linhas que se referem ao tiro de 7 metros (cobrado quando algum atleta 

tem uma chance clara de marcar um gol e é atrapalhado por algum motivo não legal), como se fosse o 

pênalti no futebol. 

 Além disso, ainda existe a marcação do tiro livre, que corresponde uma linha pontilhada a 9 metros 

das duas metas para dentro da quadra e as linhas que demarcam o local de substituições. 

 A cobrança de tiro lateral deve ser feita com um pé em cima da linha lateral. 

 É permitido substituir atleta ilimitadamente e sem parar o jogo. 

 O arbitro pode aplicar punições progressivas, isto é, tiro livre, tiro de 7 metros, advertência pessoal 

(cartão amarelo), exclusão, desqualificação com exclusão de 2 minutos para a equipe, cartão vermelho 

e expulsão. 

 

Posições dos atletas 

  Goleiro: responsável por agarrar as bolas. 

Pontas: São dois, direita e esquerda. 

Armador: é considerado o líder da equipe, todas as bolas passam por sua mão. 

  Pivô: permanece dentro da defesa do adversário. 

  Meias: Auxilia na armação. 

 



18 
 

Atividade 

1) Coloque V (Verdadeiro) ou F (Falso) 

(   ) A área que o goleiro pode ficar é a linha de 7 metros. 

(   ) Tiro de 7 metros é similar ao pênalti no futebol. 

(   ) A equipe de handebol é composta por 4 armadores. 

(   ) A equipe de handebol possui dois pontas. 

 

2) Como é feita a cobrança lateral? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

EDUCAÇÃO ARTÍSTICA – PROF.ª SILVIA – 7º ANO 

1ºROTEIRO – MARÇO 2021 
1º Texto – Corpo: instrumento musical? 

      O corpo pode ser um instrumento para criar música? Que tipo de instrumento? 

      O corpo humano é capaz de produzir uma grande quantidade de sons, que podem variar desde o 

som do coração batendo, os suspiros a respiração, batida de palmas, estalar de dedos, tapas no peito, 

coxa, batidas de pé etc, que chamamos de percussão corporal, até a voz. 

      O termo beatbox refere-se à percussão vocal, reproduz sons de bateria com a voz, boca e nariz. 

Também envolve cacarejo, imitação de cornetas, cordas e outros instrumentos musicais, além de outros 

efeitos sonoros. 

     O instrumento do canto é a voz, que tem uma ligação intima com a religião. Desde a Antiguidade, o 

ser humano cantava aos deuses para reverenciar, pedir perdão, pedir graças. Entre os povos indígenas, 

os pajés entoavam cantos sagrados para afugentar maus espíritos, curar doenças e atrair energias 

positivas. Os muçulmanos fazem de sua voz melodia para Alá. Na Índia os hindus têm cantos para os 

diversos deuses de sua mitologia. A música cristã, também conhecida como música gospel, mistura 

ritmos do pop e do rock e letras com temas religiosos. No Brasil, os orixás são homenageados com 

cantos afro-brasileiros. 

     A classificação das vozes segue o seguinte padrão: 

Vozes femininas: Contralto (a voz mais grave); Meio-soprano (uma voz intermediaria entre contralto 

e soprano); Soprano (mais aguda) 

Vozes masculinas: Baixo (mais grave); Barítono (intermediaria entre o baixo e o tenor); Tenor (mais 

aguda). 

Pesquisa 

Faça uma breve pesquisa e responda as seguintes questões; 
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O que é música erudita? Dê exemplo 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

O que é música popular? Dê exemplo 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

1º Assinale a alternativa correta. Ao longo da vida temos experiência com os mais variados sons isso 

cria em nós ........ 

(    ) Palavras-sons 

(    ) Sonoridades produzidas por animais 

(    ) Memória sonora 

(    ) Densidade sonora 

 

2º Assinale V para verdadeiro ou F para falso para as afirmações a seguir: 

(   )  Nossa memória sonora nos possibilita perceber e reconhecer os sons que são chamados de 

parâmetros sonoros. 

(    )  Densidade sonora é quando vários sons são emitidos ao mesmo tempo 

 

3º Numere a segunda coluna de acordo com a primeira: 

( 1  ) Intensidade           (   ) Identifica o som permite reconhecer que emite o som 

( 2  ) Duração               (    ) Identifica se um som é forte ou fraco 

( 3  ) Timbre                  (   ) Identifica se um som é agudo, médio ou fraco 

(  4 ) Altura                    (   ) Identifica se um som é curto ou longo 

 

4º Patrimônio Cultural é o conjunto de bens culturais de um povo e pode ser material e imaterial. Assinale 

1 para material e 2 para imaterial  

(    ) Partituras musicais                 (   )  Cantos 

(    ) Fotografias                             (   )  Prédios 

(    ) Danças                                    (   ) Cidades 

(    )  Receitas culinárias                 (   ) capoeira 
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INGLÊS – PROF.ª ROSÂNGELA – 7º ANO 

1ºROTEIRO – MARÇO 2021 
MEANS OF TRANSPORTATION 

 

2 - Além desses, que outros meios de transporte você conhece? 

Pesquise e acrescente aos acima mencionados em Inglês 

 Sugestões: barco - bicicleta - moto - metrô e outros 


