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3º ROTEIRO DE ABRIL ou 7ª ATIVIDADE – ABRIL/2021 

 
 

NOME DO ALUNO: _________________________________________________ 7º ANO _____ 
 

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

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

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

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

 Agora alguns professores criaram grupos de WHATSAPP para a 
melhor comunicação entre todos. Os links para entrar nos grupos 
estão disponíveis no facebook da escola. 

 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); 
 

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 silviaregico@yahoo.com.br 

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 silviaregico@yahoo.com.br 

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 

3ºROTEIRO DE ABRIL 2021 
 

REVISÃO DOS ADJETIVOS 
1. Sublinhe e classifique os adjetivos presentes nas frases abaixo, informando se eles são 
simples ou compostos.  

 
a) A seleção brasileira vai jogar na Europa. 
b) Um cantor norte-americano vai se apresentar no Brasil. 
c) Nosso time tem uma camisa alvinegra. 
d) Ele comprou uma paletó azul-marinho. 
e) Ele é um homem gentil e educado. 

 
2. Passe para o singular. 

 
a) informações úteis 
b) questões difíceis 
c) trens velozes 
d) flores azuis 
e) notícias terríveis 
f) homens cruéis 
g) leões ferozes 
h) mulheres gentis 

 

 

3. Amplie as frases, usando os adjetivos indicados. Associe esses adjetivos aos 

substantivos que achar adequados, variando-os em número e gênero conforme a 

necessidade. Veja o exemplo. 

Exemplo: 
A nave voava pelo universo. (infinito/pequeno) 

A pequena nave voava pelo universo infinito. 
 

a) Uma turma de turistas embarcou nesse trem. (moderno/numeroso) 

 

b) As estrelas pareciam pequenos pontos no céu. (distante/luminoso) 

 

c) O jardineiro cuidava das flores do jardim da escola.     (colorido/velho)   

 

    d) A menina mora com os pais nessa casa. (japonês/pequeno) 
 

d) Um grupo de crianças brincava na piscina do clube. (grande/alegre) 

 

     f ) Vi dois gatinhos tomando sol na janela da sala. (branco/grande) 
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 4. Escreva os adjetivos que podem substituir as explicações a seguir conforme o 

exemplo. 

Exemplo: Fato que não se consegue explicar. = Fato inexplicável. 

 

a) Fortaleza que não se pode destruir. 

b) Afirmação que não se pode discutir. 
c) Tesouro que não se pode esgotar. 

d) Animal que não se consegue domar. 

e) História que não se consegue esquecer. 

f) Calor que não se consegue suportar. 
 

5. LEIA A TIRA 

 

 
 

a) Destaque todos os adjetivos presentes na tira. 

b) Quais desses adjetivos são uniformes 
 
 

3ª AULA 

 

        Leia este poema, escrito por Cecília Meireles: 

Retrato 

 

Eu não tinha este rosto de hoje, 

Assim calmo, assim triste, assim magro, 

Nem estes olhos tão vazios, 

Nem o lábio amargo. 

Eu não tinha estas mãos sem força, 

Tão paradas e frias e mortas; 

Eu não tinha este coração 

Que nem se mostra. 

  

 

 

Eu não dei por esta mudança, 

Tão simples, tão certa, tão fácil: 

– Em que espelho ficou perdida 

a minha face? 

 
Obra poética. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1987. 

 
   

https://3.bp.blogspot.com/-yz1ablWDMUA/VZxWXBRgmHI/AAAAAAAAJUA/0qzyW_eucPQ/s1600/digitalizar0001.jpg
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  Note que o poema se constrói por meio da comparação entre como a pessoa era no passado e como 
ela é no presente. Trata-se de um autorretrato, que revela as transformações físicas e psicológicas 
pelas quais foi passando o eu poético no decorrer da vida. Para a realização das descrições, foram 
empregados diferentes adjetivos. Encontre 10 deles e, em seguida, circule-os no poema: 
  

  

LIPT – PROF.ª EDNA – 7º ANO 
3ºROTEIRO DE ABRIL 2021 

 

1ª aula 

 
A Notícia é um gênero textual jornalístico e não literário que está presente em nosso dia a dia, 

sendo encontrada principalmente nos meios de comunicação. 
Trata-se, portanto de um texto informativo sobre um tema atual ou algum acontecimento real, 

veiculada pelos principais meios de comunicação: jornais, revistas, meios televisivos, rádio, internet, 
dentre outros. 

Por esse motivo, as notícias possuem teor informativo e podem ser textos descritivos e narrativos 
ao mesmo tempo, apresentando, portanto, tempo, espaço e as personagens envolvidas 

 
PORTO DO PECÉM EM SÃO GONÇALO DO AMARANTE ESTÁ BLOQUEADO 

 
 Motoristas estão bloqueando o acesso ao Porto do Pecém. Automóveis não podem sair ou 
entrar e se aglomeram no local destinado à pesagem das cargas 
 
 

A S I R F J A N F O R Ç A C T R I S T E 

Q U E A O Ç E M R H O J E A E S T A D I 

S E R T N J S G R I I E S T E O R G A M 

T U S A I E U O C E O A I R T Ã O A N A 

P O D H L O H A U R M R L E T S O H L O 

R U I P C C L K M E O T S C N A V A O P 

M I M I A M J I C E R S R O R E R H N O 

S I F C O L S A A P T O B E I C A N I G 

S P R A T S F C A O A M A P A Z P I X R 

P A N E A L A P I E S P E L H O A M U A 

B A N E M T E R L Á B I O G A T O V O M 

S A D A R A P C E C O R A Ç Ã O P O R A 
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24/05/2018 
          Em São Gonçalo do Amarante, o acesso ao Porto do Pecém está bloqueado. No local, 
caminhoneiros queimam pneus e impedem a passagem dos veículos. Mais de 500 caminhões estão 
estacionados, tanto dentro da siderúrgica quanto fora.   
            Em nota, a CIPP S.A. informa que a paralisação dos caminhoneiros acontece desde o inicio da 
manhã de quarta-feira (23). O protesto está sendo realizado por meio da interrupção da rodovia de 
acesso ao porto, a CE-155. 
      
 "As operações internas dentro do porto estão acontecendo de forma parcial, impactando em uma 
redução na movimentação de cargas de cerca de 26 mil toneladas por dia", diz um funcionário. 
 

http://www.sganoticias.com.br/ (Acesso em 18/06/2018)  
 

2ª aula 

 
Leitura do texto 
 
Trabalhando com o dicionário 
Procuro o significado destas palavras 
- impactando 
- redução 
-siderúrgica 
- bloqueado 
 
 

3ª aula 

 
INTERPRETAÇÃO TEXTUAL  

 
1ª) Qual a finalidade da notícia em estudo? 
a) Divulgar a importância do bloqueio das estradas. 
b) Noticiar um fato ocorrido em São Gonçalo do Amarante. 
c) Explicar o motivo da paralisação dos caminhoneiros. 
d) Alertar aos motoristas da rodovia a não seguirem viagem pelas estradas interditadas. 
 
2ª) “Motoristas estão bloqueando o acesso ao Porto do Pecém. Automóveis não podem sair ou entrar 
e se aglomeram no local destinado à pesagem das cargas”. O trecho citado faz parte da notícia e ele é 
conhecido como 
a) a manchete. 
b) o corpo. 

c) o lide. 
d) o subtítulo. 

 
 

http://www.sganoticias.com.br/
https://2.bp.blogspot.com/-Im9-f3wyW20/Wyfx-D-BeyI/AAAAAAAAW6w/AFaeliJ_h68Mt1lXI_QI662auIen9vgnwCLcBGAs/s1600/Untitled.png
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3ª) O fato que gerou a notícia foi 
a) o bloqueio das estradas. 
b) os 500 caminhões estacionados. 
c) a movimentação de cargas. 
d) as operações internas dentro do porto. 
 
4ª) No trecho: “... caminhoneiros queimam pneus e impedem a passagem dos veículos.” A palavra 

grifada introduz uma 
a) oposição. 
b) adição. 
c) alternância. 
d) conclusão. 
 
5ª) No trecho: “Automóveis não podem sair ou entrar e se aglomeram no local destinado à pesagem 
das cargas”. A palavra grifada estabelece ideia de 
a) oposição. 
b) adição. 
c) alternância. 
d) conclusão. 
 

4ª aula 

1ª) Onde o protesto está sendo realizado? 
______________________________________________________ 
 
2ª) O que impactou a redução de movimentação de cargas? 
a) A queima de pneus. 
b) A movimentação imparcial de cargas. 
c) As operações parciais internas. 
d) O impedimento das passagens de veículos. 
 
3ª) Qual a função das aspas no último parágrafo? 
______________________________________________________ 
 
4ª) No trecho: “... está sendo realizado por meio da interrupção...”, a palavra grifada tem o sentido de 
a) continuidade. 
b) suspensão. 
c) concessão. 
d) permissão. 
 
5ª) O trecho abaixo que NÃO é uma consequência da interrupção da rodovia de acesso ao porto, a CE-
155, é 
a) “As operações internas dentro do porto estão acontecendo de forma parcial. ” 
b) “Mais de 500 caminhões estão estacionados...” 
c) “Automóveis não podem sair ou entrar...” 
d) “... a paralisação dos caminhoneiros acontece desde o início da manhã de quarta-feira...” 
 

 

HISTÓRIA – PROF.ª CLEIDE – 7º ANO 

3ºROTEIRO DE ABRIL 2021 
 

Leia com atenção o texto a seguir para responder as questões.  
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Sociedade, Política, Economia e Cultura  

É importante para qualquer estudante de História ou para qualquer cidadão, saber e entender o 
significado de viver em uma sociedade e que está normalmente depende de outros elementos para se 
solidificar, como a política, a economia e a cultura.  
 
Sociedade - A palavra sociedade advém do termo latim societas, que significa associação com outros. 
Os seres humanos juntam-se desde os primórdios em grupos para facilitar a sobrevivência. Podemos 
dizer, de maneira geral, que há uma espécie de rede de relacionamentos entre as pessoas que 
configura a sociedade como um todo. No entanto, existem especificações que tornam a sociedade um 
conceito complexo e de maior profundidade. Nesse sentido, não podemos reduzi-la a um simples 
conjunto de pessoas em um determinado local.  
Podemos dizer que um ponto que restringe o conceito de sociedade é o objetivo comum.  
Uma sociedade é uma espécie de pacto social que coloca os seres humanos em um tipo de contrato 
para que alguns benefícios sejam adquiridos. Para que o pacto funcione, é extremamente necessário 
que deveres sejam cumpridos pelos cidadãos que convivem na sociedade em questão. 
Política - A política pode ser entendida como a ação de organizar e de administrar a sociedade, ou 
seja, é a capacitação humana de estabelecer um governo.  
Na atualidade, a atividade política geralmente é realizada com base em uma Constituição que é o 
conjunto de leis que definem os principais direitos e deveres das pessoas de uma sociedade.  
São considerados democráticos os países em que a Constituição garante o direito da população de 
participar das decisões políticas e esse direito é respeitado.  
Nosso país (Brasil), estado (Minas Gerais) e município (Pouso Alegre) são governados respectivamente 
pelo presidente, governador e prefeito que foram escolhidos através do voto pela maioria da população. 
Os eleitores também votaram para senadores, deputados federais/ estaduais e vereadores. Cada um 
desses grupos tem seu papel a desempenhar dentro do país, estado ou município.  
 
Economia - A economia é o estudo das formas de produção, distribuição e consumo de bem, isto é, a 

economia é o estudo que compreende tudo que se produz em uma sociedade (alimentos, 
medicamentos, vestuários, veículos, etc.), a distribuição e o consumo de todos os bens produzidos. 
Essa área do conhecimento tem como objetivo compreender as maneiras como as sociedades se 
organizam para produzir os bens que atendem às necessidades humanas.  
Dessa maneira, os conhecimentos de economia são utilizados no gerenciamento das atividades 
econômicas que determinam a produção e o consumo de bens, tais como: os usos da terra, as formas 
de trabalho, as tecnologias disponíveis, a comercialização dos bens produzidos, a distribuição das 
riquezas, os preços das mercadorias, entre outros. 
Em nosso município, por exemplo, podemos afirmar que a industrialização, o comércio e a agricultura 
são os fatores que mais geram trabalho e renda para a população pouso-alegrense.  
 
Cultura - Dizemos que os indivíduos de um grupo possuem uma mesma cultura quando compartilham 

ideias semelhantes ou quando possuem um modo parecido de agir e perceber o mundo. A arte, a 
língua, os costumes e as leis de um país são exemplos de expressões de uma cultura. Porém, mesmo 
no interior de uma sociedade, existem diferenças que indicam a variedade de produção cultural de cada 
grupo que compõe essa sociedade.  
Podemos exemplificar através da cultura do nosso estado, Minas Gerais. Embora seja um estado muito 
grande e com muitas variações culturais, é conhecido pela sua mineirice, presente no sotaque, no jeito 
caipira de ser, no nosso tão famoso “uai”, as festas tradicionais do mês de junho e julho que são ricas 
em sua variedade culinária: a canjica, o pé de moleque, a broa de milho, a pipoca, sem falar da 
quadrilha, da fogueira, do colorido, da animação, da alegria.  
Minas é conhecido por sua religiosidade presente nas festas, danças e músicas. Presente nas 
Congadas, festa de Reis, entre outras...  
É a terra das pessoas espertas e inteligentes, mas disfarçam no seu jeitinho peculiar do “come quieto”. 
É a terra da História, do ouro, do Bom Jesus, Congonhas, Tiradentes, Ouro Preto, São João Del Rei, 
Mariana... em Minas se respira História em cada canto.  
Minas é a terra do queijo, do doce de leite, da canjiquinha com costelinha, do frango ao molho pardo, 
do arroz doce. É a terra das lendas, das assombrações, da magia...  
“Minas é a terra dos mineiros, uai!...” 
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1 - Agora que entendemos melhor os conceitos de sociedade, política, economia e cultura, vamos 

formular uma frase:  
a) Relacionada à política de Minas Gerais.  
 
 
 
 
b) Relacionada à sociedade brasileira.  
 
 
 
 
2 - Formule uma frase também:  

 
a) Relacionada à cultura de Pouso Alegre.  
 
 
 
 
 
b) Relacionada à cultura mineira.  
 
 
 
3 - Se você leu o texto com atenção, pôde perceber que uma pessoa faz parte de diversas sociedades. 

Além de fazer parte da sociedade brasileira, mineira e pouso-alegrense, cite mais três sociedades que 
você faz parte.  
 
 
 
 
 
 
4 – Analise as seguintes informações, em seguida, marque a opção correta:  
 
 
I - A sociedade brasileira, como todo o mundo, está vivendo um período muito difícil devido ao 
Coronavírus.  

II - Uma das principais atividades econômicas do município de Pouso Alegre é a industrialização.  

III - A culinária e a religiosidade mineira não devem ser consideradas cultura de Minas Gerais.  

IV - Democracia e tudo relacionado a esse termo são assuntos relacionados à política.  
 

(   ) Somente o enunciado I e II estão corretos.  

(   ) Os enunciados II, III e 4 estão corretos.  

(   ) Os enunciados 1, 2 e 4 estão corretos.  

(   ) Somente o enunciado 2 está incorreto.  
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GEOGRAFIA – PROF.ª SANDRA – 7º ANO 

3ºROTEIRO DE ABRIL 2021 
 
 

Dicas: antes de realizar as tarefas leia os textos; recorra a escrita dos textos no seu caderno pois isso 
o ajudará a melhor concentração e interpretação do mesmo. Procure um local onde esteja você e uma 
música tranquila, pois um lado do seu cérebro estará ativamente focado na tarefa e o outro lado do 
cérebro escutando uma música tranquila não prestará atenção no que se passa ao seu entorno. Vou 
contar um segredinho...eu faço isso e garanto... dá certo. FOCO, CORAGEM E FÉ. Bons estudos!!!! 
DÚVIDAS NO GRUPO WHATSAPP E TAMBÉM NAS NOSSAS AULA AS QUARTAS-FEIRAS NO 
MEET.  
  

AULA 1  
(EF07GE15*). Analisar as divisões regionais do IBGE e outras propostas de regionalização tais como: 

os Complexos Regionais ou Regiões Geoeconômicas e descrever as características culturais, 
econômicas, naturais, políticas e sociais de cada região brasileira. 
Unidade temática> O sujeito e seu lugar no mundo 
Objetivo do conhecimento: Ideias e concepções sobre a formação territorial do Brasil 

 
Formação do Estado e do território do Brasil 

 Muitas vezes, encontramos na mídia a ideia do “descobrimento” do Brasil, como se ele já 
estivesse “pronto” e faltasse somente um navegador português encontra-lo. Essa é uma ideia 
equivocada, pois como alguém poderia “descobrir” um país que ainda não existe: Se o Brasil somos 
nós – o povo, a sociedade ou a não brasileira, com a sua cultura, o seu território e as suas instituições 
-, então ele ainda não existia em 1500. O que havia era uma parcela do espaço geográfico, a América 
do Sul, sem os atuais Estados nacionais e habitada por muitas sociedades indígenas, cada uma com 
seu território. O Brasil, na realidade, foi uma construção: os colonizadores portugueses se apropriaram 
de certas áreas, geralmente expulsando, escravizando ou exterminando os indígenas que as 
ocupavam; com o tempo, expandiram o seu território e criaram neste novo mundo uma sociedade 
diferente, que um dia se tornou um Estado-nação independente. Vários povos formaram a nação 
brasileira: os europeus, principalmente os portugueses, os indígenas e os negros africanos, que durante 
séculos, foram escravizados. Essa construção do país durou vários séculos e teve dois aspectos 
principais: a formação territorial, isto é, a ocupação da terra e sua delimitação por meio de fronteiras; e 
a criação de uma sociedade de uma nação com sua cultura (valores e hábitos) e instituições próprias 
(em especial o Estado, ou o poder público em todos os níveis e esferas). 
 

A regionalização e as divisões regionais no Brasil 
 A regionalização é uma forma de descentralizar a administração para melhor planejar as ações 
políticas e também para facilitar a pesquisa e a coleta de dados sobre o território. Há diversas formas 
de regionalizar o espaço geográfico mundial. Pode-se, por exemplo, dividi-lo com base nos continentes 
(América, Ásia, Europa, África, Oceania e Antártida) ou a partir dos níveis de desenvolvimento 
econômico e social dos países (desenvolvidos, emergentes e menos desenvolvidos). 

 
A divisão regional oficial do IBGE 

 A primeira divisão regional oficial do Brasil foi estabelecida em 1942 pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE). Desde então, diferentes classificações foram elaboradas por esse 
instituto, inicialmente adotando critério os aspectos naturais (regiões naturais) e, posteriormente, 
critérios geoeconômicos. Todas as regionalizações realizadas pelo IBGE foram feitas de modo a 
agrupar as unidades federativas, ou seja, os 26 atuais estados brasileiros e o Distrito Federal, que, 
juntos formam a República Federativa do Brasil. 
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Os três complexos regionais 

 Em 1964, o geografo Pedro Pinchas Geiger estabeleceu outra forma de divisão regional do 
Brasil. Nesse modelo, que não é oficial, o espaço geográfico brasileiro está dividido em três áreas 
bastante extensas, denominadas complexos regionais: Amazônia, Nordeste e Centro-Sul. A divisão em 
três complexos regionais é uma classificação que leva em conta a formação histórico-econômico do 
país. Considera também a recente modernização econômica que ocorreu no espaço urbano e no campo 
e estabeleceu novas formas de vínculo entre lugares do território brasileiro, além de criar uma nova 
dinâmica de relações entre sociedade e a natureza. Assim, essa classificação permite entender melhor 
como o espaço geográfico brasileiro está organizado. O principal critério para a divisão do Brasil em 
complexos regionais foi a formação histórica-econômica do pais, considerando, principalmente, os 
efeitos da industrialização, onde entendemos que ela reflete de forma mais efetiva a realidade do pais 
e sua análise ajuda na melhor compreensão dos contrastes. Essa classificação não permite a utilização 
dos dados do IBGE de forma integral, pois eles estão agrupados conforme as cinco macrorregiões.  
OS QUATRO BRASIS 
 No final do século XX, os geógrafos Milton Santos e Maria Laura Silveira elaboraram uma nova 
proposta de regionalização brasileira. Veja: 
 “O critério principal da regionalização proposta por Milton Santos e Maria Laura Silveira foi o 
‘meio técnico-cientifico-informacional’, isto é, a informação e as finanças estão irradiadas de maneiras 
desiguais e distintas pelo território brasileiro, determinando ‘quatro brasis’: 
 - Região Amazônica – inclui os estados do Amapá, Pará, Roraima, Amazonas, Acre e Rondônia. 
Baixas densidades técnicas e demográficas. 
 - Região Nordeste – inclui os estados do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, 
Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. Primeira região a ser povoada, apresenta agricultura pouco 
mecanizada se comparada à Região –Centro-Oeste e à região Concentrada. 
 - Região Centro-Oeste – inclui Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Tocantins. Apresenta 
uma agricultura globalizada, isto é, moderna, mecanizada e produtiva. 
 - Região Concentrada – inclui Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Espirito Santo, Paraná, 
Santa Catarina e Rio Grande do Sul. É a região que concentra a maior população, as maiores industrias, 
os principais portos, aeroportos, shopping centers, supermercados, as principais rodovias e infovias, as 
maiores cidades e universidades. Portanto, é a região que reúne os principais meios técnico-científicos 
e as finanças do país. ” 
   GOVERNO do Estado do Paraná. Secretaria da Educação. Brasil: divisão regional 
de Milton Santos. Dia a Dia Educação. 

 
 
AULA 2 -  ATIVIDADES 

1) Na tabela abaixo complete com as siglas das unidades federativas que compõem cada região 
brasileira, segundo o critério de divisão do IBGE. 
 

NORTE NORDESTE CENTRO-
OESTE 

SUDESTE SUL  
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2) Na tabela abaixo complete-a com as siglas das unidades federativas que compõem cada região 
brasileira, de acordo com a divisão dos três complexos regionais brasileiros. 

3) Em qual região se localiza o município onde você mora, segundo as divisões regionais citadas 
abaixo? 
a) Divisão regional IBGE; b) Três complexos regionais brasileiros; c) Proposta dos quatros 

brasis de Milton Santos 
 
AULA 3 –  Pesquisa 
 

1) Faça uma pequena pesquisa e registre aqui. 
a) Qual a diferença de região e regionalização 
b) O que são macrorregiões brasileiras 
c) Levando em consideração a divisão os Complexos Regionais descreva as diferenças 

socioeconômicas entre elas. 
d) Quais as diferenças socioeconômicas na regionalização OS QUATROS BRASIS de Milton 

Santos. 
 
 
 
REFERÊNCIAS: Currículo Paulista / Habilidades essenciais 
Livro didático Teláris J. W. VESENTINI / VÂNIA VLACH 
Livro didático Geografia Home & Espaço / ELIAN ALABI LUCCI / ANSELMO LAZARO BRANCO 

 

CIÊNCIAS – PROF.ª KARINA – 7º ANO 

3ºROTEIRO DE ABRIL 2021 
 

MÁQUINA SIMPLES 
 

O desenvolvimento de diferentes ferramentas permitiu ao ser humano realizar tarefas que exigem 
muito mais força do que poderia exercer usando somente o próprio corpo. As máquinas simples são 

um exemplo disso: esses dispositivos permitem multiplicar a força aplicada ou alterar seu sentido, 
facilitando a realização de diferentes ações. 

Máquinas simples então entre as primeiras ferramentas desenvolvidas pelo ser humano e 
tiveram papel fundamental na construção de cidades e templos, no manejo de embarcações e no 
desenvolvimento de diferentes tecnologias. O nome “máquinas simples” deve-se ao fato de que essas 
máquinas geralmente são compostas de uma única peça e podem ser combinadas para compor 
máquinas complexas. 
 
Assista ao link: https://www.youtube.com/watch?v=SL7bxTDhlEw - Máquinas Simples alavanca 
Canal Rui Jaime Figueiredo 
https://www.youtube.com/watch?v=vlSA4tekW-s  - Estática: Tipos de alavanca l Física l Interfixa, Inter-
potente, Inter-resistente – Canal: Física sem Educação 

 ALAVANCAS: são máquinas simples capazes de multiplicar a força que é aplicada a um corpo 

ou objeto, quando apoiadas em um ponto fixo. Existem três tipos de alavancas, que diferem entre 

si de acordo com os pontos de aplicação das forças 

 
 Alavancas interfixas: o ponto de apoio fica entre os pontos onde se aplica a força potente e 

o ponto onde se encontra o peso do objeto a ser movido. São exemplos: alicates, tesouras e 

gangorras. 

https://www.youtube.com/watch?v=SL7bxTDhlEw
https://www.youtube.com/watch?v=vlSA4tekW-s
https://mundoeducacao.uol.com.br/fisica/o-que-e-forca.htm
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 Alavancas inter-resistentes: a força peso é aplicada entre o ponto de apoio e a força 

potente. São exemplos: quebra-nozes, abridor de garrafas, carrinho de mão. 

 
 Alavanca interpotente: o ponto de aplicação da força potente está localizado entre o ponto 

de apoio e o ponto onde atua a força peso do corpo a ser movido. São exemplos: pinça, 

cortador de unhas. 

 
Assista ao link: https://www.youtube.com/watch?v=V6c_j0-VEOs 

 PLANO INCLINADO: Outra máquina simples usava para mover objetos para cima ou para baixo 

é o plano inclinado, como uma rampa. Esse dispositivo reduz a intensidade da força necessária 

para encher um corpo, embora aumente a distância percorrida. Quanto menor for a inclinação 

da rampa, menor é o esforça necessário: por outro lado, maior é a distância percorrida. O plano 

inclinado está presente em diversas situações cotidianas. 

 
 Cunha: objetos cortantes, como facas, tesouras e machados, geralmente cortam com uma 

cunha, que é formada por dois planos inclinados. Com o uso dessa máquina simples, uma 

força pode ser aplicada para cortar ou partir um material. 

 
 Parafuso: é um plano inclinado disposto em hélice na superfície de um cilindro. Ele pode 

ser utilizado para fixar duas peças ou em associação a engrenagens para transmitir 

movimentos. 

Fontes:https://mundoeducacao.uol.com.br/fisica/alavancas.htm#:~:text=Alavancas%20s%C3%A3o%2
0m%C3%A1quinas%20simples%20capazes,apoiadas%20em%20um%20ponto%20fixo.; Inspire 
ciências: 7ºano: ensino fundamental: anos finais/ Roberta Aparecida Bueno Hiranaka, Thiago Macedo 
de Abreu Hotêncio. 1ed.- São Paulo: FDT, 2018. 
 

1- O que são máquinas simples? Relacione exemplos de Máquinas simples básicas. 

 

 

https://mundoeducacao.uol.com.br/fisica/forca-peso.htm
https://www.youtube.com/watch?v=V6c_j0-VEOs
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2- Explique resumidamente o funcionamento de uma alavanca e dê cinco exemplos de aplicações 

de alavancas. 

3- Identifique o tipo de alavanca mostrado nas imagens 

 
4- Quais a funções de um plano inclinado? Onde você encontra um plano inclinado no seu 

cotidiano? 

5- Explique como funciona a cunha. 

6- Faça uma pesquisa sobre o parafuso de Arquimedes, como funciona e onde é utilizado. 

 

TEORIA – PROF.º OTANIEL – 7º ANO 

3ºROTEIRO DE ABRIL 2021 
 

1) Os inscritos em um congresso receberam crachás com identificações que começam pelas 

letras A ou B, seguidas de três números. Do total de inscritos, 3/7 receberam crachás com a 

letra A. Em uma palestra 2/5 dos inscritos que receberam crachás com a letra A compareceram 

e todos os inscritos que receberam crachás com a letra B também compareceram. Havia 260 

participantes nessa palestra. O total de inscritos nesse congresso é de:  

 
(A) 300 

(B) 520 

(C) 560 

(D) 350 

(E) 260 

 
2) Um tanque de água possui duas torneiras instaladas. Uma das torneiras o esvazia em 5 horas 

e a outra em 3 horas. Estando o referido tanque abastecido com 2/3 de sua capacidade, com 

as duas torneiras abertas, ele ficará completamente vazio em: 

(A) 1 hora e 15 minutos  

(B) 1 hora 30 minutos  

(C) 2 horas e 30 minutos  

(D) 1 hora, 52 minutos e 30 segundos. 

(E) 1h ora, 15 minutos e 15 segundos . 

 
3) Um reservatório de água estava com 1/5 de sua capacidade, quando abastecido com 1760 

litros de água, passou a 6/8 ter de sua capacidade. Qual a capacidade total desse 

reservatório? 
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(A) 968 litros 

(B) 2400 litros 

(C) 2800 litros 

(D) 3200 litros 

(E) 3600 litros 

 
4) Na divisão de dois números naturais, o quociente é 21 e o resto é o maior possível. Se a 

diferença do dividendo pelo o divisor é 251, qual é o resto dessa divisão? 

(A) 8 

(B) 9 

(C) 10 

(D) 11 

(E) 12 

 
5) Uma fábrica produz camisetas em duas cores: brancas ou vermelhas. No último mês, 3/5 do 

total de camisetas produzidas eram brancas e as demais, vermelhas. Ainda, 3/10 do total de 

camisetas produzidas de cada cor tinham estampa na frente e as demais, atrás. Se 216 das 

camisetas produzidas naquele mês eram brancas com estampa na frente, então o número de 

camisetas vermelhas com estampa atrás foi de 

(A) 720 

(B) 504 

(C) 142 

(D) 480 

(E) 336. 

 
 

GEOMETRIA – PROF.º OTANIEL – 7º ANO 

3ºROTEIRO DE ABRIL 2021 
 
Subtração de submúltiplos do grau 

Os submúltiplos do grau são os minutos e os segundos e expressam medidas menores que 1°. 
A subtração dessas medidas segue o padrão da subtração normal. Muitas vezes utilizamos 
o transferidor para medir um ângulo qualquer e percebemos que a medida do ângulo fica entre dois 
valores inteiros. Existem submúltiplos do grau para representar o ângulo nessa situação. 

Para que você entenda melhor a respeito dos submúltiplos da medida de um ângulo, daremos 
o exemplo dos submúltiplos do metro. Os mais conhecidos são o centímetro e o milímetro, que, 
respectivamente, são a divisão do metro em 100 partes iguais e a divisão de um centímetro em 10 
partes iguais. Quando dividimos um grau (unidade de medida de ângulos) em 60 partes iguais, cada 
uma dessas partes é chamada de minuto. Quando dividimos um minuto em 60 partes iguais, cada uma 
dessas partes é chamada de segundo. Dessa maneira, um minuto é igual a 60 segundos e um grau é 

igual a 60 minutos. 
Os ângulos expressos nessa ordem de grandeza deverão conter a notação presente no 

exemplo abaixo: 
15°30'17'' 

Essa notação representa um ângulo que mede 15 graus, 30 minutos e 17 segundos. Comparando 
essa medida de ângulo ao sistema de numeração que usamos, podemos fazer algumas conclusões 
que facilitarão o trabalho de somar e subtrair esses ângulos: 

 
 

https://mundoeducacao.uol.com.br/matematica/medidas-angulos.htm
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 O número que ocupa a casa dos segundos pode ser comparado ao número que ocupa a casa 

das unidades. A diferença é que 10 unidades formam uma dezena e 60 segundos formam 

um minuto; 

 O número que ocupa a casa dos minutos pode ser comparado ao número que ocupa a casa 

das dezenas, pois, ao obtermos 60 segundos (unidades), por exemplo, eles se transformam 

imediatamente em 1 minuto e passam para a casa correta; 

Não pare agora.... Tem mais depois da publicidade ;) 
 O número que ocupa a casa dos graus é comparável às centenas; 

 4 – Não existe limite para os graus. Pode existir um ângulo medindo 120°, mas caso exista 

algum medindo 120', essa medida deve ser convertida. Sendo assim, o ângulo 120°110'30'' 

deve ser expresso da seguinte maneira: 121°50'30'', pois 110' = 60' + 50' = 1°50'. 

Subtração de submúltiplos do grau 
A subtração de submúltiplos do grau segue o mesmo princípio da subtração de números reais: 

 Coloca-se o maior número sobre o menor e escreve-se segundos sob segundos, minutos 

sob minutos e graus sob graus; 

 A operação deve começar pelos segundos. Subtraia do primeiro número o segundo. Se o 

primeiro for menor, será necessário tomar 1 minuto, que é igual a 60 segundos; 

 Segue-se subtraindo os minutos e depois os graus dessa mesma maneira. 

Por exemplo, subtraia 45º30'25'' de 90° 
90°       
– 45°30'25'' 
Como não há de quem subtrair 25'', tomaremos 1° de 90° e depois 1' dos 60' em que esse grau será 
transformado. Observe o resultado: 
   89°59'60'' 
– 45°30'25'' 
Note que o que foi feito é exatamente igual à subtração de números reais. A diferença é que, no caso 
dos submúltiplos do grau, as unidades e dezenas vão até 60 em vez de somente 10. Feito isso, 

basta realizar os cálculos: 
   89°59'60'' 
– 45°30'25'' 
   44°29'36'' 

 
Transferidor: objeto usado para obter medidas de ângulos 
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Atividade. 
1) Qual é a diferença? 

A) 90º 50′ 55″ – 42º 37′ 15″ =  

B) 40º 15′ – 25º 50′ =  

C) 40º 17′ 28″ – 25º 52′ 45″ =  

D) 148º 45′ 38″ – 85º 50′ 30″ =  

E) 10º 45″ – 20′ 12″ =  
 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA – PROF.ª LILIAN – 7º ANO 

3ºROTEIRO DE ABRIL 2021 
 

Exercícios (circuito) – aula 1 e 2. 
 

Nessa semana, vou pedir para vocês se exercitarem, com um circuito bem básico. Vocês vão 
usar o espaço que tiver em casa, chamem os pais para praticarem junto, deixa o cachorro brincar se 
quiser, é um momento de fazer uma atividade física e descontrair. Logo abaixo, vocês vão acompanhar 
as figuras, com o que fizemos em casa. Então não tem desculpa, vamos se mexer!  

Material utilizado: vassoura, rodo, almofada (pode ser substituído por balde, cadeira, entre 
outros) e um colchão (pode ser um colchonete, panos no chão para não ter contato direto com o piso, 
algo que o deixe confortável) 

Obs: Realize no mínimo 2 vezes na semana, deixar o corpo ativo é sempre bom. 
Figura1: Faça um alongamento, conte até 10, bem devagar cada movimento, siga uma ordem, comece 
pela parte superior e finalize com a parte inferior do corpo. Segue um exemplo abaixo. 

 

 
 
 

Circuito: comece saltando os obstáculos (vassouras) com as pernas unidas, siga fazendo zigue 
zague entre as almofadas, continue correndo levemente em volta da mesa, cadeira, entre outros ou em 
linha reta e faça abdominais no colchão (conte até 10 devagar, lembre-se de apoiar os braços 
corretamente, não é o pescoço que tem que ser trabalhado e sim o abdome). 
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Repita essa sequência de forma moderada, dentro do seu limite. 
Para finalizar, inspire erguendo os braços devagar, e depois desça os braços levemente soltando 

o ar para relaxar. 

 

 

 
 

EDUCAÇÃO ARTÍSTICA – PROF.ª SILVIA – 7º ANO 

3ºROTEIRO DE ABRIL 2021 
 

1º Aula Tempo em música 

     O ritmo, em música, é o elemento ligado à organização dos sons em um intervalo de tempo. Ou seja, 
um pequeno espaço de tempo que pode ser preenchido de diferentes maneiras com sons. Por exemplo 
podem ser usados poucos sons, mas que tenham duração suficiente para preencher esse intervalo ou 
que sejam pontuados por pausas. Ou muitos sons, porém de pouca duração. O que daria a impressão 
de maior velocidade. Ou ainda a mistura de sons curtos e longos. Isso é o que chamamos de compasso, 
as pulsações dentro de cada compasso são chamadas de tempos. Os compassos mais utilizados são: 
os de dois tempos, chamados compassos binários; de três tempos, ternário e de quatro tempos, 
quaternário. 
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     Em um pentagrama os compassos são marcados por uma barra vertical

 
 

 
Atividade 

1º Crie 3 compassos (de 4 tempos) com figuras rítmicas diferente 
  
 
 
 
 
 

2 Aula Atividades 

1 º Nomeie as seguintes figuras rítmicas 

_______________ ________________ _______________ 

_________________ ______________ ______________ 
2º Coloque uma figura que represente a soma das figuras dadas.  Ex 

 + =  
 

+ =_________ + =________ 
 

3º Ligue a figura ao nome e a pausa correspondente       

                                           Fusa                                                                     

                                    Mínima                                                     

                                          Colcheia                                                   
4º Complete a escala musical a partir da nota dada  
EX. 

DO 
     

FA 

SI 
      

LA 
 

FA 
    

SOL 
   

LA 
  

 FA 
      

MI SI 
     

RE 
  

SI 
 

MI 
 

DO 
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INGLÊS – PROF.ª ROSÂNGELA – 7º ANO 

3ºROTEIRO DE ABRIL 2021 
 

                                                                             

 
 


