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GRAMÁTICA – PROF.ª EDNA – 7º ANO 

4ºROTEIRO DE MAIO 2021 
 

ATIVIDADE GRAMATICAL 
 
 

1ª AULA 
 
Verbo é uma palavra que indica ação, estado, fato ou fenômeno da natureza. 
 
 
Ação: Felipe desenhou um lindo urso. 
Estado: A panela estava suja e amassada. 
Mudança de estado: O pai ficou furioso. 
Fenômeno da natureza: Choveu ontem. 
 
A palavra “verbo” em latim significa “palavra”. Isso mostra como o verbo é importante para a língua. 
 
Algumas vezes, dois verbos podem se juntar para formar uma locução verbal. 
 
 
Exemplo: “Joana resolveu colocar o bolo no forno”. 
 
 
Os verbos “resolveu” e “colocar” formam a locução verbal. Sendo assim, locução verbal é a 
combinação de dois ou mais verbos. 
 
 
FLEXÃO DE PESSOA E NÚMERO 
 
 
Os verbos são palavras variáveis. Compare as frases a seguir. 
 
 
Ambas tinham pele lisa. (3ª pessoa do plural) 
Jorginho fez a tarefa, pois precisava de boas notas. (3ª pessoal do singular) 
 
 
Os verbos sofrem flexão para indicar a qual pessoa do discurso se referem 
 

Eu 
Tu 
Ele, ela, você 
 
Nós 
Vós 
Eles, elas, 
vocês 

fiquei 
ficaste 
ficou 
 
ficamos 
ficastes 
ficaram 

1ª pessoa do singular 
2ª pessoa do singular 
3ª pessoa do singular 
 
1ª pessoa do plural 
2ª pessoa do plural 
3ª pessoa do plural 

 
 
FLEXÃO DE TEMPO 
 
 
Os tempos situam o fato ou a ação verbal dentro de determinado momento (durante o ato da 
comunicação, antes ou depois dele) 
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Compare as seguintes frases: 
 

Eduardo joga futebol. 
 
Eduardo jogou futebol. 
 
Eduardo jogava futebol. 
 
Eduardo jogara futebol. (tinha 
jogado) 
 
Eduardo jogará futebol. 
 
Eduardo jogaria futebol. 
 

Presente (do indicativo) 
 
Pretérito perfeito (do indicativo) 
 
Pretérito imperfeito (do indicativo) 
 
Pretérito-mais-que-perfeito (do indicativo) 
 
Futuro do presente (do indicativo) 
 
Futuro do pretérito (do indicativo) 

 
 
FLEXÃO DE MODO 
 
Os modos indicam as diferentes maneiras de um fato se realizar. São três: 
 
Indicativo: exprime um fato certo, positivo. 
 
Vou hoje. 
Saíram cedo. 
Escrevi uma redação. 
 
                                 2ª e 3ª aula 
Agora é com vocês, conjugue os seguintes verbos. 
Cantar 
Escrever 
Partir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LIPT – PROF.ª EDNA – 7º ANO 
4ºROTEIRO DE MAIO 2021 

  

                         INTERPRETAÇÃO TEXTUAL 
 
                                          1ª AULA 
 
As lendas são narrativas de origem popular, criadas e transmitidas oralmente. São produções que 
nascem da imaginação coletiva de um grupo de pessoas ou de um povo. 
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                             Como nasceram as estrelas 

 

 
        Pois é, todo mundo pensa que sempre houve no mundo estrelas pisca-pisca. Mas é erro. Antes 
os índios olhavam de noite para o céu escuro -- e bem escuro estava esse céu. Um negror. Vou 
contar a história singela do nascimento das estrelas.  
        Era uma vez, no mês de janeiro, muitos índios. E ativos: caçavam, pescavam, guerreavam. Mas 
nas tabas não faziam coisa alguma: deitavam-se nas redes e dormiam roncando. E a comida? Só as 
mulheres cuidavam do preparo dela para terem todos o que comer.  
        Uma vez elas notaram que faltava milho no cesto para moer. Que fizeram as valentes mulheres? 
O seguinte: sem medo enfurnaram-se nas matas, sob um gostoso sol amarelo. As árvores rebrilhavam 
verdes e embaixo delas havia sombra e água fresca.  
        Quando saíam de debaixo das copas encontravam o calor, bebiam no reino das águas dos riachos 
buliçosos. Mas sempre procurando milho porque a fome era daquelas que as faziam comer folhas de 
árvores. Mas só encontravam espigazinhas murchas e sem graça.  
        -- Vamos voltar e trazer conosco uns curumins. (Assim chamavam os índios as crianças). Curumin 
dá sorte.  
        E deu mesmo. Os garotos pareciam adivinhar as coisas: foram retinho em frente e numa clareira 
da floresta -- eis um milharal viçoso crescendo alto. As índias maravilhadas disseram: toca a colher 
tanta espiga. Mas os garotinhos também colheram muitas e fugiram das mães voltando à taba e pedindo 
à avó que lhes fizesse um bolo de milho. A avó assim fez e os curumins se encheram de bolo que logo 
se acabou. Só então tiveram medo das mães que reclamariam por eles comerem tanto. Podiam 
esconder numa caverna a avó e o papagaio porque os dois contariam tudo. Mas -- e se as mães dessem 
falta da avó e do papagaio tagarela? Aí então chamaram os colibris para que amarrassem um cipó no 
topo do céu. Quando as índias voltaram ficaram assustadas vendo os filhos subindo pelo ar. 
Resolveram, essas mães nervosas, subir atrás dos meninos e cortar o cipó embaixo deles.  
        Aconteceu uma coisa que só acontece quando a gente acredita: as mães caíram no chão, 
transformando-se em onças. Quanto aos curumins, como já não podiam voltar para a terra, ficaram no 
céu até hoje, transformados em estrelas brilhantes.  
        Mas, quanto a mim, tenho a lhes dizer que as estrelas são mais do que curumins. Estrelas são os 
olhos de Deus vigiando para que corra tudo bem. Para sempre. E, como se sabe, "sempre" não acaba 
nunca.  
 
                                                                                                Clarice Lispector. 
 
                                         
 
 
 
 
 

https://3.bp.blogspot.com/-sZRb0a5ua_Y/W3LdqkzQNGI/AAAAAAAAHeI/HQVY3a0Gezw7_ik7ebbBnmyhMK86bqSPwCLcBGAs/s1600/como-nasceram-as-estrelas-328x458.jpg
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2ª aula 
- Leitura 
 
- Trabalhando com o dicionário. 
a) Procuro no dicionário as palavras desconhecidas no texto. 
 
Negror 
Singelo 
Taba 
Buliçoso 
Viçoso 
Colibri 
 
                                            3ª aula 
 
1 – O que é uma lenda? Por que esse texto é uma lenda? Explique:  
 
       
2 – Que personagens aparecem nessa lenda? 
 
 
3 – O que levou as mulheres a se embrenharem no mato? 
 
 
4 – Por que as mulheres chamaram os curumins?  
 
 
5 – Por que os curumins ficaram com medo das mães? 
 
 
6 – Que ideia eles tiveram para fugir delas? 
 
 
                                                        4ª aula 
 
7 – O que as mães fizeram quando viram os filhos subindo pelo ar?  
 
 
8 – Além da origem das estrelas, o texto explica também a origem de qual outro elemento da 
natureza? Explique: 
      . 
 
9 – Para o narrador, as mães terem se transformado em onças é algo fantasioso ou que poderia 
acontecer na vida real? Comente: 
 
 
10 – O que pode ser considerado real nesta lenda por revelar o modo de vida e a cultura desse povo 
indígena? 
       
 
11 – Ao ser transformados em estrelas, os curumins foram castigados ou premiados? Por quê?  
 
       
12 – Que ensinamento essa lenda transmitiu?  
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HISTÓRIA – PROF.ª CLEIDE – 7º ANO 

4ºROTEIRO DE MAIO 2021 
 
Nome: 

Absolutismo 
O Absolutismo foi o sistema político e administrativo dos países europeus nos séculos XVI ao XVIII. 
Nele, o soberano centralizava todos os poderes do Estado em suas mãos, sem prestar contas à 
sociedade. A fim de controlar as revoltas camponesas, parte da nobreza apoia que o rei seja mais 
poderoso. Igualmente, o monarca recebe auxílio da burguesia, pois a centralização significava a 
padronização das políticas fiscais e monetárias. O clero também admira este movimento, pois era uma 
forma da Igreja continuar a não pagar impostos e seguir cobrando várias taxas. Para concentrar o poder 
em suas mãos, o rei precisou acabar com os exércitos particulares, proibir a cunhagem de diferentes 
moedas e centralizar a administração do reino. 
 
Teóricos do absolutismo. Os teóricos absolutistas escreveram sobre o novo regime político que 
estava nascendo. Destacamos os mais importantes: 
Nicolau Maquiavel (1469-1527): defensor do Estado e dos soberanos fortes, os quais deveriam lançar 
mãos de todos os meios para garantir o sucesso e a continuidade no poder. Maquiavel se afasta da 
justificativa religiosa e descreve a política como algo racional e sem interferência espiritual. 
Thomas Hobbes (1588-1679): segundo Hobbes, para fugir da guerra e do estado de barbárie, os 
homens uniram-se num contrato social e atribuíram poderes a um líder para protegê-los. Este, por sua 
vez, deveria ser forte o suficiente para não deixar os seres humanos se matarem entre si e garantir a 
paz e a prosperidade.  
Jean Bodin (1530-1596): associava o Estado à própria célula familiar, onde o poder real seria ilimitado, 
tal qual o chefe de família. Assim, o absolutismo seria uma espécie de família onde todos deviam 
obediência a um chefe. Este, por sua vez, seria encarregado de protegê-los e provê-los. 
Jacques-Bénigne Bossuet (1627-1704): defendeu o absolutismo a partir do "direito divino dos reis". 
Para ele, o poder era entregue pelo próprio Deus ao soberano e assim, a vontade do rei era a vontade 
de Deus. Bossuet foi o principal teórico do absolutismo do rei Luís XIV. 
 
Estado Absolutista O Estado absolutista se caracteriza por centralizar o poder e fazer valer a mesma 
lei em todo território do reino. Desta maneira, o rei administrava apenas com a ajuda de alguns 
ministros. Em alguns países, existiam assembleias, mas esta só se reuniam quando convocadas pelo 
soberano.O Absolutismo estabeleceu uma burocracia civil capaz de auxiliar o Estado. Isto significava 
que somente o governo central estabeleceria padrões monetários e fiscais iguais para todos. Assim, 
antigas medidas como "varas" e "onça" vão sendo abandonados e substituídos por "metros" e "quilos". 
Igualmente, somente o rei poderia cunhar moedas e garantir seu valor. A conservação e a segurança 
das estradas também seriam atribuições reais, uma medida que agradou os burgueses. Da mesma 
forma, apenas um idioma foi escolhido para se tornar a língua falada em todo reino. Um exemplo foi o 
francês, em detrimento das línguas regionais. Vemos este fenômeno ocorrer na Espanha e até no Brasil, 
com a proibição de se usar a “língua geral”. 

Reis absolutistas Os principais reinos absolutistas foram Espanha, França e Inglaterra. 
Na Espanha, a unificação política começou em 1469 por meio do casamento do rei Fernando de Aragão 
e a rainha Isabel de Castela. A centralização foi concluída durante o reinado de seu neto, o rei Felipe II. 
Na França, durante a dinastia Bourbon (séc. XVI), consolidou-se o poder absolutista na pessoa do rei 
Luís XIV, o "Rei Sol" (1643-1715). 
Já na Inglaterra, o absolutismo de Henrique VIII (1509-1547), também foi apoiado pela burguesia, a 
qual consentiu no fortalecimento dos poderes monárquicos em detrimento do poder parlamentar. 
Todavia, com a difusão dos valores iluministas e da Revolução Francesa, os valores que sustentavam 
o período conhecido como o “Antigo Regime” ruíram derrubando todo aquele sistema. 
 
 

 

https://www.todamateria.com.br/thomas-hobbes/
https://www.todamateria.com.br/jean-bodin/
https://www.todamateria.com.br/isabel-de-castela/
https://www.todamateria.com.br/luis-xiv-rei-sol-rei-da-franca/
https://www.todamateria.com.br/luis-xiv-rei-sol-rei-da-franca/
https://www.todamateria.com.br/henrique-viii/
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Exercícios 

 

Assinale a alternativa correta 

 

1 - O apogeu do absolutismo ocorreu em meados do século XVII, sendo a França o país onde melhor 

se manifestou esse tipo de governo, que priorizava: 

a) A concentração dos poderes na mão do rei. 

b) A divisão de poderes em três: Executivo, Legislativo e Judiciário. 

c) A figura da Igreja acima de todas as instituições políticas. 

d) A prática de eleições livres. 

 

2 - Com o declínio do mundo feudal, as relações comerciais aumentaram e a necessidade de expandir 

os mercados consumidores também. Começaram, então, a expansão comercial e a busca de metais 

preciosos no mundo. Esta prática econômica recebeu o nome de: 

a) Socialismo 

b) Liberalismo 

c) Mercantilismo 

d) Feudalismo 

 

3 - “A palavra “absolutismo” descreve os governos monárquicos nos qual o poder do rei, por não sofrer 

grandes limitações ou restrições, é considerado absoluto. (...) Porém, apesar de centralizado e forte, o 

poder absolutista era limitado”. 

(Adaptado do site “Tudo é História” https://sites.google.com/site/historia1958/orientacoes-aos-alunos-

sobre-a-mostra-cultural-35-anos-da-emef-sebastiana-cobra). 

Quais eram as limitações do rei absolutista? 

a) Os senhores feudais e seus exércitos particulares. 

b) As minorias religiosas e os ministros. 

c) Os costumes, a Igreja Católica e o Parlamento. 

d) Os privilégios da nobreza e as corporações de ofício. 

 

4 - É impossível pensar o Absolutismo sem mencionar o Mercantilismo. A união entre os dois 

pensamentos, um político e outro econômico, fez surgir o Estado Moderno. 

Qual alternativa NÃO resume a relação entre ambos? 

a) Com o absolutismo, os burgueses puderam contar com uma legislação unificada que garantia a 

centralização de impostos, estímulo ao comércio e uma única moeda em todo território. 

b) As práticas mercantilistas privilegiavam o monopólio comercial e a busca de metais que ajudaram 

os monarcas absolutistas a consolidar seu poder frente à nobreza tradicional. 

c) O mercantilismo representou a valorização da atividade agrícola, que possibilitou o soberano 

apoiar-se na nobreza feudal para fortalecer seu poder. 

d) O Absolutismo e Mercantilismo andaram juntos, pois a centralização política beneficiava aos 

negócios da burguesia e o rei poderia contar com a financiação desta para seus projetos de expansão 

territorial. 



8 

 

5 - Durante os séculos XVI e XVII, a França foi marcada pelas lutas religiosas entre calvinistas e 

católicos. A alternativa encontrada pelo governo real foi criar uma política que extinguisse as crises 

motivadas por estas questões, consagrada através do Edito de Nantes, promulgado em 1598. 

Assinale a alternativa correta sobre o Edito de Nantes. 

a) Concedia liberdade de culto aos protestantes, com o objetivo de eliminar os conflitos provocados 

pela intolerância religiosa. 

b) Regularizou a situação das minorias religiosas na França como judeus e protestantes. 

c) Deu prioridade aos calvinistas para aceder a cargos públicos e educar seus filhos em escolas 

protestantes em detrimento dos católicos. 

d) Extinguiu a Igreja Católica na França provocando o fechamento de escolas religiosas e mosteiros. 

6 - Nada havendo de maior sobre a terra, depois de Deus, que os príncipes soberanos, e sendo por Ele 

estabelecidos como seus representantes para governarem os outros homens, é necessário lembrar-se de sua 

qualidade, a fim de respeitar-lhes e reverenciar-lhes a majestade com toda a obediência, a fim de sentir e falar 

deles com toda a honra, pois quem despreza seu príncipe soberano despreza a Deus, de Quem ele é imagem na 

terra. 

Para Jean Bodin, o soberano absolutista deveria: 

a) Tomar como exemplo os soberanos da Antiguidade para aprender a governar sua nação. 

b) Aproximar-se da religião a fim de ser capaz de governar a partir dos ensinamentos bíblicos. 

c) Ser duro com aqueles que fizessem oposição à sua pessoa e ao governo. 

d) Entender as necessidades do povo e satisfazê-las como um meio de garantir a paz. 

 

GEOGRAFIA – PROF.ª SANDRA – 7º ANO 

4ºROTEIRO DE MAIO 2021 

 
 

(EF07GE2). Analisar a influência dos fluxos econômicos e populacionais na formação 
socioeconômicas e territorial e discutir os conflitos e as tensões históricas e contemporâneas 
no Brasil, em especial no Estado de São Paulo. 
UNIDADE TEMÁTICA> Conexões e escalas 
OBJETO DE CONHECIMENTO> Formação territorial do Brasil 
 
AULA 1   OCUPAÇÃO HISTÓRICA E DISTRIBUIÇÃO ATUAL DA POPULAÇÃO 

 
 Desde o início da colonização portuguesa, a região que hoje conhecemos como Nordeste passou 
por muitas transformações. Foi no litoral dessa região que os portugueses iniciaram seu processo de 
ocupação, atribuindo-lhe importância econômica e políticas. 
 No século XVI, o cultivo da cana-de-açúcar foi a principal atividade econômica da região que 
mais tarde viria a ser chamada de Nordeste. A partir da cana produz-se o açúcar, um produto que na 
época era muito procurado na Europa e, portanto, de grande valor de exportação. Os engenhos de 
cana-de-açúcar localizavam-se na faixa litorânea, onde as condições naturais eram bastante 
favoráveis. O clima tropical, quente e úmido, além de solo argiloso e muito fértil, chamado massapê, 
possibilitou o bom desenvolvimento dessa cultura.  O problema, porém, era o transporte dessa 
produção. A distância entre o Brasil e a Europa é grande, e as embarcações da época eram precárias.  

GEOGRAFIA PROFESSORA 

SANDRA SOBRAL 

4º ROTEIRO 12ª ATIVIDADE 

7ºANOS 
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Para que os gastos com as viagens compensassem, era necessário carregar uma grande quantidade 
de açúcar por viagem. Por isso, os engenhos eram grandes propriedades monoculturas e utilizavam 
muitos trabalhadores. Essa era a forma de baratear os custos de produção da época.  
 Com o intuito de baratear ainda mais os custos, os colonizadores portugueses adotaram nos 
engenhos o mesmo sistema de mão de obra que já era utilizado em outras áreas de ocupação, como 
a ilha da Madeira e o arquipélago dos Açores: a escravidão. 
 O período em que vigorou a escravidão de negros africanos no Brasil está inserida no contexto 
de uma fase do capitalismo, chamada Capitalismo Comercial, e anterior à Revolução Industrial. Nessa 
época, o comercio de mercadorias era realizado em grandes volumes e proporcionava mais lucros na 
produção de mercadorias, ou seja, os comerciantes ganhavam mais dinheiro do que os agricultores, os 
artesãos e os donos de manufaturas. Nesse contexto, comercializar pessoas escravizadas trazidas 
forçadamente da África para trabalhar no Brasil era uma grande fonte de lucro para os mercadores que 
realizavam essas atividades. 

 
A CRIAÇÃO DE GADO E O CULTIVO DE ALGODÃO 

 A criação de gado bovino exercia um papel determinante não apenas de carne, mas também de 
couro, uma impotente matéria-prima para a fabricação de diversos produtos, como móveis, selas de 
montaria, vestimentas, tapetes e outros. Os bois eram muito utilizados para o transporte de diversos 
produtos. Diferentemente de cavalos e muares, eles também eram usados para puxar carroças. A 
interiorização do território promovida pela criação de gado originou importantes cidades no Agreste e 
no Sertão, sendo algumas essenciais fornecedoras de alimentos para as cidades da Zona da Mata. 
 O cultivo de algodão no Meio-Norte gerou muita riqueza para os proprietários de terras e 
proporcionou o crescimento urbano de São Luís, atual capital do maranhão, e também de estados como 
Ceará e Pernambuco. O apogeu econômico desse produto no Maranhão está materializado no rico 
conjunto arquitetônico do Centro |Histórico da capital, detentor do título de Patrimônio Mundial, 
concedido pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (Unesco) em 
1997. A população da região Nordeste do Brasil está concentrada onde se desenvolveram as primeiras 
atividades econômicas durante o período colonial. Atualmente, está ocorrendo um processo de 
dispersão e interiorização das atividades econômicas e da população.  
 

PRINCIPAIS FORTIFICAÇÕES DO PERÍODO COLONIAL 
 No período colonial, os europeus, principalmente os portugueses, construíram centenas 

de fortes com o objetivo de impedir que outros povos invadissem o território. Aos poucos, nas regiões 
onde os fortes estavam instalados, começaram a surgir vilas, que foram se desenvolvendo até se 
transformarem em cidades entre outros. 
NAVEGAR É PRECISO: 
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/2137/tde-16072007-123916/pt-br.php 
Acesso em : 11 out, 2018. 
http://fnembrasil.org/ Acesso em: 11 out. 2018. 
Museu do Homem Nordestino A obra de Mestre Vitalino está bem representado no Museu do Homem 
do Nordeste, mantido pela fundação, Joaquim Nabuco. Saiba mais sobre a cultura nordestina no site 
www.fundaj.gov.br Acesso em: 10 jun. 2018. 
 
ATIVIDADES 
Com base no texto de apoio acima responda: 

 
1. É possível afirmar as primeiras atividades econômicas desenvolvidas na região que hoje 
conhecemos como Nordeste também está relacionado com a distribuição da população pela região? 
Justifique sua resposta: ______________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/2137/tde-16072007-123916/pt-br.php
http://fnembrasil.org/
http://www.fundaj.gov.br/
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2. LENDO LETRA DE CANÇÃO  
Saudade do Sertão 
 

 
        
 
 
 
        
 
        
 
 
 
          
 
 
 

 
 
 
               
               
               
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
               
 
 
AULA 2 

NATUREZA E SOCIEDADE NA REGIÃO NORDESTE 
 
Assim como as demais regiões brasileiras, o Nordeste não é homogêneo. Em seu território há 

uma grande diversidade de paisagens, que podem ser agrupadas em sub-regiões, com condições 
naturais próprias e diferentes formas de organização das atividades econômicas, muitas delas herança 
do processo histórico de ocupação do espaço. A diversidade de condições naturais da região e que, 
justamente por causa dessa heterogeidade da paisagem, o território foi organizado em sub-regiões, 
tendo a vegetação como principal fator de suas delimitações: na Zona da Mata temos o domínio da 
Mata Atlântica; no sertão da Caatinga, depressões; o Agreste e a Mata dos Cocais são zonas de 
transição [ecótono]. O sertão, geralmente associado à seca e ao calor, não é homogêneo: há brejos 
úmidos e clima ameno nas regiões serranas. 

No interior da região Nordeste há quatro sub-regiões, e mesmo no interior cada uma delas há 
ainda outras regiões menores, como o Vale do São Francisco, localizado no Sertão ou Recôncavo 
Baiano, na Zona da Mata. A sub-região denominada Meio-Norte era recoberta predominantemente pela 
Mata dos Cocais, mas atualmente só sobraram algumas manchas dessa formação no nordeste do 
Maranhão e no norte do Piauí, porque ela vem sofrendo forte impacto com o desmatamento para 
ocupação com pecuária e cultura de soja. 

 

Quando olhei a terra ardendo 

Qual fogueira de São João 

Eu perguntei a Deus do céu, ai 

Por que tamanha judiação 

Eu perguntei a Deus do céu, ai 

Por que tamanha judiação 

 

Que braseiro, que fornalha 

Nem um pé de plantação 

Por falta d’água perdi meu gado 

Morreu de sede meu alazão 

 

Por falta d’água perdi meu gado 

Morreu de sede meu alazão 

 

Até mesmo a asa branca 

Bateu asas do Sertão 

Entonce eu disse, adeus Rosinha 

Guarda contigo meu coração 

 

Hoje longe, muitas léguas 

Numa triste solidão 

Espero a chuva cair de novo 

Pra mim voltar pro meu sertão 

 

Quando o verde dos teus olhos 

Se espalhar na plantação 

Eu te asseguro não chore não, viu 

Que eu voltarei, viu 

Meu coração 

 

Eu te asseguro não chore não, viu 

Que eu voltarei, viu 

Meu coração    

     

GPNZAGA, Luiz; TEIXEIRA, 

Humberto. Asa Branca. Disponível 

em:www.letras.mus.br/luiz-

gonzaga/47081/ Acesso em: 11 jun. 

2018. 

Compreendendo letra da canção 

1. De onde veio o protagonista da canção? 

 

 

 

 

2. Para onde você acha que ele migrou? 

 

 

 

3. Você acha que ele saiu do seu lugar de origem 

por qual motivo? Ele quer voltar ou ficar no 

lugar para onde migrou? Selecione um trecho 

da letra da canção que justifique a sua resposta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

  

 

  

      

 

 

 

 

 

 

http://www.letras.mus.br/luiz-gonzaga/47081/
http://www.letras.mus.br/luiz-gonzaga/47081/
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Pesquise em revistas, jornais ou internet sobre a diversidade que há dentro de cada sub-
região, como pequenas localidades com comunidades de costumes tradicionais na Zona da Mata, áreas 
de cultivo com elevada produtividade no Agreste, escola em cidade localizada no Sertão. Faça o registro 
abaixo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AULA 3 SE NÃO LER NÃO VAI COMPREENDER. 
 

INTEGRAÇÃO DO SÃO FRANCISCO PRIORZA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO REGIONAL 
 
 Se por um lado o governo afirma que o objetivo principal do projeto é salvar a população do 
Semiárido do sofrimento da seca, melhorando as condições de vida de cerca de 12 milhões de 
brasileiros, pesquisadores como Manuel Correia de Andrade, professor de Geografia da |Universidade 
Federal de Pernambuco (UFPE), contestam, dizendo que os interesses de grande grupos econômicos 
tendem a ser favorecidos, “porque o retorno do capital investido na grande empresa é mais rápido e 
porque os grandes empresários têm maior poder de pressão e, por isso, conseguem mais facilmente 
as vantagens”. Joaquim Correia de Andrade, professor de Geografia da UFPE e filho de Manuel, 
também questionou a utilidade do projeto. “O que adianta mais um megaprojeto, se amanhã essas 
águas, como acontece no médio São Francisco, irão beneficiar basicamente grupos empresariais que 
recebem uma infraestrutura totalmente preparada pelo Estado a custo Zero?”, declarou. Manuel 
Correia, que estuda a questão nordestina há 53 anos, explica que existem outras questões envolvidas 
na integração do rio São Francisco, que deveriam ser pensadas. Uma delas está ligada à estrutura 
fundiária. Para ele, o grande problema da região é a questão da propriedade da terra. “Fizeram uma 
politica DE IRRIGAÇÃO NO MÉDIO São Francisco, mas uma vez de fazerem programas de pequenas 
propriedades e cooperativas, fizeram um programa ligado às grandes empresas”, critica. “Então vêm 
empresas do exterior ou de outras regiões do Brasil, montam empreendimentos e levam o lucro. O que 
fica é só o salário mínimo dos trabalhadores”.  
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 GARDINI, André. Integração do São Francisco prioriza desenvolvimento econômico regional. 
Com Ciência. Disponível em:www.comciencia.br/reportagens/2005/02/02.shtml Acesso em: 11 jun. 
2018. 
Sugestão de site> Fundação Joaquim Nabuco Disponível em: www.fundaj.gov.br Acesso em: 11 jun. 
2018. 

a) Pesquise outros textos na internet que analisem a transposição do rio São Francisco. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) Faça uma lista de argumentos contrários e favoráveis à transposição do rio São Francisco 
encontrado no texto acima e no resultado da sua pesquisa. 
 

 
 
 
 
 
              
 
 
 
 
 
              

REFERÊNCIAS> CURRICULO PAULISTA HABILIDADES ESSENCIAIS 
LIVRO DIDÁTICO> GEOGRAFIA GERAL DO BRASIL EUSTÁQUIO DE SENE E JOÃO CARLOS 
MOREIRA. EDITORA SCIPONE. 

 
CIÊNCIAS – PROF.ª KARINA – 7º ANO 

4ºROTEIRO DE MAIO 2021 
Sugestão de aulas complementares: https://www.youtube.com/watch?v=ao08twBWNZg - 

EQUILÍBRIO TÉRMICO E TEMPERATURA DA TERRA 
https://www.youtube.com/watch?v=YGeUfbhx624 - Equilíbrio Termodinâmico e vida na Terra - Aula 

01 
 

EQUILÍBRIO TÉRMICO E VIDA NA TERRA 
 

O equilíbrio térmico tem um papel fundamental na vida terrestre. Sem a presença dos gases 
estufa na atmosfera terrestre, grande parte da radiação térmica do planeta o deixaria, propagando-se 
para o espaço. Com o passar do tempo, isso causaria um grande resfriamento em todo o planeta, 
fazendo com que os oceanos congelassem-se com o passar do tempo. 

Além disso, os oceanos têm um papel fundamental no equilíbrio térmico do planeta. Em virtude 
de sua grande massa e calor específico, os oceanos são dotados de uma enorme capacidade 
térmica, isto é, precisam receber enormes quantidades de calor para ter a sua temperatura alterada. 
Por esse motivo, são capazes de regular de maneira muito eficiente a temperatura do planeta. Regiões 

 

 

http://www.comciencia.br/reportagens/2005/02/02.shtml
http://www.fundaj.gov.br/
https://www.youtube.com/watch?v=ao08twBWNZg
https://www.youtube.com/watch?v=YGeUfbhx624
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distantes dos oceanos e com pouca água costumam apresentar grandes amplitudes térmicas, como no 
caso dos desertos, que são extremamente quentes durante o dia e congelantes durante a noite. 

Portanto, o equilíbrio térmico é um processo de fundamental importância para a manutenção 
dos processos físicos, químicos e biológicos do planeta e, dessa maneira, imprescindível para a 
existência da vida na Terra. 
 

1. A atmosfera e o equilíbrio térmico 
A figura mostra os processos que ocorrem na nossa atmosfera. 

Considere que o Sol é nosso grande provedor de calor, assim a energia solar recebida 
corresponde a 100% do calor que chega à atmosfera terrestre. Do total, 30% do calor é devolvido ao 
espaço pelo processo de reflexão e 70% é absorvido pelo planeta. 

A reflexão ocorre na própria atmosfera (6%), nas nuvens (20%) e na própria superfície do planeta. 
Observe que as nuvens refletem o maior montante do calor recebido. 

Os 70% do calor recebido é absorvido pela atmosfera (16%), pelas nuvens (3%), pelos oceanos 
e pela superfície do planeta (terra, asfalto, areia, floresta etc., 51%). 

Você já sentiu um vento quente, o asfalto quente ou a água do mar quente, sim? Isso mostra que 
eles recebem a luz do Sol e absorvem seu calor durante o dia, da mesma forma que nossa pele quando 
estamos diretamente no Sol. 

Mas os processos não param aí, a Terra também irradia energia na forma de calor para o espaço 
pelos processos mostrados em vermelho na figura 1. De onde vem a energia que a Terra irradia? Vem 
da energia solar absorvida. 

Temos 6% de energia irradiada diretamente para o espaço e 64% irradiada através da atmosfera 
e nuvens. A atmosfera e as nuvens carregam o calor irradiado pela terra, oceanos, florestas etc., através 
do vapor de água e das correntes de ar. 

Observe agora que parte da radiação emitida pela Terra é reabsorvida na atmosfera (15%), 
ficando presa. Isso é o que chamamos de efeito estufa natural. 

O problema é o aumento da quantidade de gases do efeito estufa devido às atividades 
antrópicas. Uma quantidade maior desses gases implica o aumento dessa porcentagem e implica ainda 
o aumento da temperatura média da Terra. Vamos estudar o efeito estufa em outro momento. 

Agora basta saber que qualquer desequilíbrio nesse ciclo impacta diretamente na temperatura 
média da Terra e na possibilidade de manutenção da vida. 
Esse é um novo argumento a favor do consumo consciente e da economia sustentável. 
 
ATIVIDADES 
 

1) Tendo como base exclusivamente o que é delimitado pelo enunciado da lei zero da termodinâmica: 

“Se dois corpos se encontrarem em equilíbrio térmico com um terceiro corpo, então, esses corpos 

estarão em equilíbrio térmico entre si”, assinale a alternativa correta: 

A) O calor é uma grandeza escalar e é medido em joules, de acordo com o SI. 

B) O calor é sempre transferido dos corpos mais frios em direção aos corpos mais quentes. 

C) O calor é transferido espontaneamente entre corpos de diferentes temperaturas. 

D) O calor é transferido mesmo após o equilíbrio térmico ter sido estabelecido. 

E) O calor pode ser transferido por meio dos processos de condução, convecção e radiação. 

 

2) Existe um processo de transferência de calor que pode ocorrer mesmo na ausência de um meio 

físico. O nome que se dá a esse processo é: 

A) convecção 

B) vaporização 

C) radiação 

D) evaporação 

 

3) Observe a charge abaixo e responda a seguinte questão: A tirinha faz referência a uma propriedade 

de uma grandeza Física. Qual é a função do JORNAL utilizado pelo homem neste caso? Explique. 
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TEORIA – PROF.º OTANIEL – 7º ANO 

4ºROTEIRO DE MAIO 2021 
Divisão de Números Inteiros 
O conjunto dos números inteiros surgiu da necessidade de o homem manipular valores negativos, 
relacionados a assuntos comerciais e financeiros. Nesse conjunto, cada número inteiro positivo possui 
sua representação negativa. Na divisão de números inteiros, devemos seguir algumas condições de 
acordo com o sinal dos números. Nessas operações o jogo de sinal é usado de forma sistemática, de 
acordo com o seguinte quadro de sinais: 
 
( + ) :( + ) = + 
( + ) : ( – ) = – 
( – ) : ( + ) = – 
( – ) : ( – ) = + 
 
 
Os dois números possuem o mesmo sinal. 
 
Número positivo Dividido por número positivo 
 
(+21) : (+ 7) = + 3 
(+ 45) : (+ 9) = +5 
(+ 210) : (+ 10) = + 21 
(+ 36) : (+ 9) = +4 
(+ 80) : (+ 10) = +8 
(+ 110) :  (+ 5 ) = +22 
 
Número negativo Dividido por número negativo 
 
(– 45):  (– 5) = +9 
(–48) : (– 4) = + 12 
(– 21) : (– 7) = +3 
(– 72) : (– 9) = +8 
(– 70) : (– 7) = +10 
(–60) : (–5) = +12 
 
O dois números possuem o sinal diferente 
 
Número positivo multiplicado por negativo e vice-versa 
 
(+ 63) :  (– 9) = – 7 
(– 28) : (+ 7) = –4 
(– 42) :  (+ 7) = – 6 
(+ 48) :  (– 6) = – 8 
(+ 30) . (– 5) = –6 
(–360). (+ 3) = – 120 
 
 
 
Podemos verificar que na Divisão de números inteiros ao Dividir números com sinais iguais, temos 
que o resultado é um número positivo, e quando Dividimos números com sinais diferentes, o resultado 
é um número negativo. 
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Atividade  
1) Resolva 

A) (-12) : (-4)= 

B) (-36) : (+3)= 

C) (-312) : (-3)= 

D) (-2100) : (+30)= 

E) (-32000) : (-32)= 

F) (+100) : (+10)= 

Fontes  
Adaptada A fonte. 
https://brasilescola.uol.com.br/matematica/multiplicacao-numeros-inteiros.htm 
 

GEOMETRIA – PROF.º OTANIEL – 7º ANO 

4ºROTEIRO DE MAIO 2021 
 
Soma dos ângulos internos de um triângulo 
Os triângulos são polígonos formados por três lados. Dentro do conjunto de todos os polígonos, 
os triângulos são os mais simples, por apresentarem menos lados, mas possuem propriedades e 
características complexas. Uma delas se refere à soma de seus ângulos internos, que é sempre igual 
a 180º, independentemente do formato do triângulo, de seu tamanho ou de qualquer outra 
característica. 
Sendo assim, um triângulo ABC, com ângulos internos a, b e c, possui a seguinte propriedade: 
a + b + c = 180 
Essa propriedade não é usada para descobrir que a soma dos ângulos internos é igual a 180°, mas 
é usada para descobrir a medida de um dos ângulos do triângulo quando se conhece as medidas 
dos outros dois. 
Exemplos 
1º exemplo – Qual é a medida do ângulo α na figura a seguir? 

 
Solução: 
Sabendo que os ângulos internos de um triângulo totalizam 180°, podemos escrever: 
α + 50 + 50 = 180 
α = 180 – 50 – 50 
α = 80° 
 

 
 
 
 
 
 

https://brasilescola.uol.com.br/matematica/multiplicacao-numeros-inteiros.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/matematica/pontos-notaveis-triangulo.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/matematica/diagonais-um-poligono.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/matematica/angulos.htm


16 

 

Atividades 

 
a) 100° 

b) 180° 

c) 90° 

d) 40° 

e) 30° 

 

Fontes 

https://exercicios.brasilescola.uol.com.br/exercicios-matematica/exercicios-sobre-soma-dos-angulos-internos-

um-triangulo.htm 

EDUCAÇÃO FÍSICA – PROF.ª LILIAN – 7º ANO 

4ºROTEIRO DE MAIO 2021 
Nome do aluno  Ano/Série  Nº 

     

12ª ATIVIDADE – Educação Física 

                                                         
Esportes de precisão 

 Os esportes de precisão são aqueles nos quais o resultado da ação motora tem como objetivo 
atingir com um objeto algum tipo de alvo estático ou em movimento. A pontaria é a capacidade mais 
importante nesses esportes. Exemplos: bocha, croquet, curling, golfe, sinuca, tiro com arco, tiro 
esportivo, esgrima etc. Esportes de precisão são também aqueles que têm como foco a precisão do 
atleta, a sua eficiência. Dessa forma, esses esportes dependem quase que exclusivamente da 
capacidade do praticante. 
Analisando as imagens abaixo você perceberá claramente as características destes esportes: 

 
Figura 1 Bocha                     Figura 2 Curling                        Figura 3 Tiro Esportivo 

https://exercicios.brasilescola.uol.com.br/exercicios-matematica/exercicios-sobre-soma-dos-angulos-internos-um-triangulo.htm
https://exercicios.brasilescola.uol.com.br/exercicios-matematica/exercicios-sobre-soma-dos-angulos-internos-um-triangulo.htm
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Figura 4 Golfe                Figura 5 Tiro com arco                    Figura6 Dardo 
 
Para saber mais  
Histórico das modalidades 
Golfe 
 A palavra golfe tem origem do inglês golf, que por sua vez provém do alemão kolbe, significando 
taco. Considerado um esporte de elite por muitas pessoas, sua real origem é bastante discutida, sendo 
que a mais aceita é a sua criação pelos escoceses que já o praticavam por volta de 1400 – Escócia. 
BOLICHE   
 Século XII: Surgiu na Inglaterra um jogo de boliche na grama, que tinha por objetivo colocar a 
bola o mais perto possível do alvo, porém sem derrubá-lo. Século XIX: A versão com 10 pinos (“ten pin 
bowling”) dispostos na forma triangular, foi criada nos Estados Unidos, e depois, no século XX se 
expandiu para o mundo. 
 SINUCA 
  Na verdade, a história da sinuca começou na Índia, em 1875, em um período de chuva, mas o 
jogo já era praticado de diferentes formas desde o século XV. Esta data aponta o início do snooker que 
conhecemos hoje, nessa época o jogo ainda era na grama e jogado com a “massa”, haste com ponteiro 
em forma de espátula. 
                                                                             Fonte: PRÁTICAS CORPORAIS Educação Física 
Editora Moderna  
                                                                                                                  Google: Histórico das 
modalidades 
                                                                                       Atividades  

Com base nos textos acima, responda as seguintes questões: 
1- Qual é o objetivo dos esportes de precisão? 
A- Atingir com um objeto algum tipo de alvo estático ou em movimento. 

B- Chutar a bola pelo campo. 

C- Jogar em equipe. 

D- Nadar numa piscina olímpica. 

 
2- Assinale a alternativa correta referente às modalidades pertencentes à categoria de esportes 
de precisão: 

 
A- Jiu -Jitsu, Boliche, Basquete, Futsal, Croqué, Esgrima e Handebol. 

B- Golfe, Voleibol, Sinuca, Capoeira, Natação, e Curling. 

C- Golfe, Boliche, Sinuca, Tiro, Esgrima e Curling. 

D- Pólo aquático, Boliche, Atletismo, Tiro, Croqué, Esgrima e Ciclismo. 

 
3- Por que o voleibol e o atletismo não são considerados esportes de precisão? 

 
 A - Porque utilizamos bola durante esses jogos. 

     B - Porque não têm como objetivo alcançar um alvo com um objeto. 
     C- Porque os jogadores correm muitos nessas categorias. 
     D- Porque são realizados em espaços abertos. 
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EDUCAÇÃO ARTÍSTICA – PROF.ª SILVIA – 7º ANO 

4ºROTEIRO DE MAIO 2021 
 

Nome________________________________________________º___nº____ 
1ºª aula Componentes da dança 

 
     A dança não é só feita com o corpo são quatro instancias que se dão em conexão e formam a dança; 
o intérprete, o movimento, o som e o espaço. 

     O intérprete – a dança não acontece sem a pessoa que dança, sua biografia, sua postura física seu 
jeito, suas habilidades e limitações. O intérprete na contemporaneidade, usa recursos teatrais, a voz ou 
o canto a interpretação. 

     O movimento – toda a forma de coordenação de partes do corpo, ações corporais mais variadas 
(andar, girar, torcer...) os fatores do movimento (fluência, espaço, peso e tempo), formas espaciais 
desenhadas pelas ações. O movimento engloba ainda técnicas de diferentes danças modernas, passos 
de danças folclóricas, sociais, balé, frevo, esporte, capoeira etc, etc. 

     O som – engloba todos os tipos de música e todos os tipos de som: a respiração, as mãos raspando, 
roçando ou batendo no corpo, no chão, sons emitidos por meio da voz etc. o emprego do termo som se 
deve ao fato de a dança não ser feita só com a música e sim com som. No silêncio há som (mesmo 
surdos-mudos emitem sons rindo, respirando). A música pode ser usada em contraposição ao 
movimento, pode ser integrada ao movimento, ter sido criada para a dança. 

     O espaço – engloba o palco, sala de aula, o pátio, a rua, a forma de colocar a plateia. 

Atividades RESPONDER COM LETRA BASTÃO 
 
1º Assinale V para verdadeiro e F para falso 
 
(   ) o movimento em dança  engloba técnicas de diferentes danças  
(   ) a plateia não deve ser pensada quando determinamos um espaço para dança 
(   ) habilidades e limitações não são essenciais na escolha do intérprete 
(   ) os fatores do movimento são cinco fluência, espaço, som, peso, tempo 
(   ) a sala de aula pode ser usada como espaço para dança 
 
2º Em uma _______ contemporânea, o __________, usualmente, usa recursos ________, a voz ou o 
canto a _____________. 
Assinale a alternativa que completa os espaços da frase 
(  ) dança, bailarino, corporais. coreografia 
(  ) interpretação, intérprete, vocais, movimentação 
(  ) obra, intérprete, teatrais, interpretação   
(  ) dança, coreografo, teatrais, interpretação 
 
3º Quais são os fatores do movimento ___________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________  

 
 

2ª aula Influências no balé clássico e romântico 
     O balé clássico nasceu nos salões palacianos e chegou aos palcos dos teatros, ainda como mero 
coadjuvante de alguns trechos de óperas. Os intérpretes, que participavam dos espetáculos, eram 
ciganos, dançarinos e acrobatas que divertiam a multidão. 
     O rei Luís XIV (1638-1715) proporcionou um grande desenvolvimento para a dança. Exímio bailarino, 
criou vários personagens para si próprio, como deuses e heróis. Sua grande aparição foi como “Rei-
Sol”, aos catorze anos de idade, no balé real A noite. O personagem derrotava as trevas, usando um 
traje de plumas brancas. 
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O balé uniu as acrobacias dos profissionais e a leveza e graça da dança das festas da 

aristocracia. 
     Luís XIV criou em 1713 uma companhia de dança, com vinte bailarinos, para a famosa Ópera de 
Paris. A vestimenta dos bailarinos também está ligada ao desenvolvimento da técnica da dança. O 
sonho de voar de Ícaro, Leonardo da Vinci e Santos Dumont também é o sonho dos bailarinos. Os 
temas para balé começam a exigir a ilusão do voo e para isso A luta contra as pesadas saias e a busca 
de liberdade de movimentos continua até depois da Revolução Francesa (1789) quando foi criada a 
malha, dando maior liberdade e mobilidade ao bailarino. 
     Em 1830 o balé romântico se desenvolve na França e se estende por toda a Europa. As histórias 
mostravam, em sua maioria, uma heroína, triste, capaz de morrer ou enlouquecer por amor. Os ideais 
da bailarina romântica, provocaram modificação da técnica, introduzindo as sapatilhas de ponta. As 
roupas ficaram mais leves e facilitou a fluidez dos movimentos. 

 
 
 

Atividade 
1º Baseado nas informações do texto complete e crie um cenário para os bailarinos 
 
 

                                          

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 

 

INGLÊS – PROF.ª ROSÂNGELA – 7º ANO 

4ºROTEIRO DE MAIO 2021 
 

  DAYS OF THE WEEK and MONTHS OF THE YEAR 
 
         domingo - Sunday 
         :segunda - first day of the work week Monday 
          Terça - Tuesday 
          Quarta - Wednesday 
          Quinta - Thursday 
          Sexta - Friday 
 
1 - Your favorite day of the week? 
  
 
 
 2 - what is the date of your birthday? 
 
 

 

 

 


