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2º ROTEIRO DE ABRIL ou 6ª 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 

2ºROTEIRO DE ABRIL 2021 
 

1ª AULA 
 

Adjetivos - resumo do conteúdo 
 

Adjetivos são palavras que caracterizam o substantivo atribuindo-lhes qualidades, estados, 
aparência, etc. Quanto à classificação podem ser: 
 

-Simples 

Quando formados por apenas um radical. 
Ex.: claro, escuro... 

- Compostos 

Quando formados por dois ou mais radicais. 
Ex.: amarelo-claro, azul-escuro... 

 

-Primitivos 
Quando não derivados de outra palavra em 
língua portuguesa. 
Ex.: bom, feliz... 

-Derivados 
Quando derivados de outros substantivos ou 
verbos. 
Ex.: bondoso, amado... 

 
Existem ainda os adjetivos pátrios, que se referem à origem ou nacionalidade. 

brasileiro, cearense, paulistano, japonês. 
 

Locução Adjetiva 
A locução adjetiva é o conjunto de duas ou mais palavras que possuem valor de adjetivo. 

Exemplos: 
Amor de mãe - Amor maternal 
Doença no rim - doença renal 
  

Pronome Adjetivo 
Os pronomes adjetivos são aqueles em que o pronome exerce a função de adjetivo. Surgem 

acompanhados do substantivo, modificando-os. Exemplos: 
Este material é muito bom. (acompanha o substantivo material) 
Aquela é a escola onde ele estuda. (acompanha o substantivo 
Os adjetivos flexionam-se um gênero, número e grau. 
 
 Quanto ao GÊNERO, podem ser: 

- Uniformes 

Quando uma única forma é usada tanto para concordar com substantivos masculinos quanto com 
femininos. 
homem feliz, mulher feliz. 
 
-Biformes 
Quando se flexionam para concordar com o substantivo que qualificam. 
caderno bonito, borracha bonita... 
 
 Quanto ao NÚMERO, podem ser singular ou plural, para acompanhar o substantivo que 
qualificam. 

 
flor bonita - flores bonitas 
casal feliz - casais felizes 

Flexionam-se em grau para expressar a intensidade das qualidades do substantivo ao qual se 
referem. 
 

http://www.infoescola.com/portugues/substantivos/
http://www.infoescola.com/portugues/adjetivo-composto/
http://www.infoescola.com/portugues/adjetivo-primitivo/
http://www.infoescola.com/portugues/adjetivo-derivado/
https://www.todamateria.com.br/locucao-adjetiva/
https://www.todamateria.com.br/pronomes-adjetivos/
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 Quanto ao GRAU, podem ser comparativos ou superlativos. 

O grau comparativo pode designar: 
1. Igualdade: Sou tão esperta quanto ela. 

2. Superioridade: Sou mais esperta que ela. 

3. Inferioridade: Ela é menos esperta do que eu. 

O grau superlativo pode ser absoluto ou relativo. 
 

1. Absoluto analítico: Ela é muito esperta. 

2. Absoluto sintético: Ela é espertíssima. 

3. Relativo de superioridade: Ela é a mais esperta de todas. 

4. Relativo de inferioridade: Ela é a menos esperta de todas nós. 

 
 

2ª AULA 
ATIVIDADES 

 
1) Sublinhe os adjetivos e indique, com uma seta, a que substantivo eles se referem. 

 

a) O aluno estudioso consegue bons resultados. 

b) As crianças pequenas estavam alegres. 

c) A menina ficou irritada com o irmão 

d) O homem usava um chapéu grande. 

e) Maria encontrou um pobre gatinho martirizado 

h) Esse menino tem cabelos pretos e encaracolados. 

  
 
2) Marque com um X a frase em que a palavra destacada é adjetivo. 
 

a) As goiabas doces eram vendidas pelos feirantes. 
b) Naquele sítio os visitantes comem muitos doces. 
 
a) Uma velha atendeu-me na porta. 
b) Uma saia velha foi encontrada na rua. 
 
a) As pessoas acharam o homem estranho. 
b) Um estranho chegou no bar. 
 

3) Sublinhe os adjetivos que encontrar em cada frase. 

a) As águas frescas do rio lembram um delicioso banho. 

b) Pessoas apressadas vão para o trabalho. 

c) As misteriosas sombras provocaram medo. 

d) A luz clara da lua clareia os caminhos à noite. 

e) As nuvens, brancas e formosas, passeiam pelo céu. 

f)  As estrelas brilhantes enfeitam o céu. 

 

g) Grandes e belas árvores enfeitam o parque. 
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h) O mar agitado assusta os pescadores. 

i)  Pedro é animado. 

j)  O rio calmo desperta tranquilidade. 

k)  As meninas alegres foram à escola. 

l)  Pessoas agitadas rodeavam o doente. 

                                                                                                                                                                                                                     

3ª AULA 

1) Escreva o plural das frases. 

 

a) Aquele equipamento é útil, mas perigoso. 

_________________________________________________________________________________ 

b) Este aluno é capaz de realizar qualquer atividade. 

_________________________________________________________________________________ 

c) O resultado é possível. 

_________________________________________________________________________________ 

d) Ele é um homem gentil e amoroso. 

_________________________________________________________________________________ 

e) A menina estudiosa recebeu bons resultados. 

_________________________________________________________________________________ 

f) O homem português recebeu congratulação. 

_________________________________________________________________________________ 

 
2) Complete as frases, colocando o adjetivo ÚTIL no grau indicado. 

a) O ônibus é ______________________. (Grau normal) 

b) O carro é ___________________ a bicicleta. (grau comparativo de superioridade) 

c) A moto é _____________________ a bicicleta. (grau comparativo de igualdade) 

d) O avião é ____________________ . (grau superlativo absoluto sintético) 

e) O carro é _________________ de todos. (grau superlativo relativo de superioridade) 

f) O bicicleta é _______________ de todos. (grau superlativo relativo de inferioridade) 

 
3) Crie 2 frases que tenha pelo menos um adjetivo. 
 
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

   

 

LIPT – PROF.ª EDNA – 7º ANO 
2ºROTEIRO DE ABRIL 2021 
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1ª aula 

                                     
                                                  O Palhaço 
 
 Benjamim acha que perdeu a graça e sai em busca de significado 
 
 Cine Nacional 
 No AR em 05/05/2020 - 22:30 
  O Circo Esperança atravessa estradas de terra do interior do país. A cada parada, um novo 
espetáculo e novas aventuras. Na “família” de 15 pessoas, a principal atração é a dupla de palhaços 
Puro Sangue e Pangaré, na verdade Valdemar (Paulo José) e Benjamim (Selton Mello), pai e filho 
que dividem o picadeiro e, supostamente, a mesma vocação. 

A dupla é também responsável pela administração dos negócios circenses, geralmente com 
pouco dinheiro e muita solicitação do grupo talentoso e irreverente formado por músicos, trapezistas, 
acrobatas, anões e uma linda menina, Guilhermina, espectadora privilegiada de um mundo mágico e 
lírico. 
  Apesar de levar o público às gargalhadas, Benjamim entra em crise e sai em busca de sua 
própria identidade. Seu maior sonho de consumo é modesto – um singelo ventilador – e até realizá-lo 
Benjamim viverá pequenas aventuras plenas de significado. 
 Por vias tortuosas, Benjamim busca responder à indagação paterna: “Na vida a gente tem que fazer 
o que a gente sabe fazer. O gato bebe leite, o rato come queijo e eu sou palhaço. E você? ”. 
Benjamim precisará de um tempo para descobrir. 
 
                                    Disponível em: https://tvbrasil.ebc.com.br/. (Com corte) 
 
                                          

2ª AULA 

 
- Leitura do texto 
- Trabalhando com o dicionário 
 
a) Procure no dicionário o significado destas palavras: 
 
- Irreverente _______________________________________________________________________ 

- Acrobatas ________________________________________________________________________ 

- Lírico ___________________________________________________________________________ 

- Tortuosas ________________________________________________________________________ 

- Modesto _________________________________________________________________________ 

 

                         

https://tvbrasil.ebc.com.br/
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3ª AULA 

 
                 INTERPRETAÇÃO TEXTUAL 

 
 1 – O texto sobre “O Palhaço” é: 
 (    ) um conto. 
 (    ) uma resenha. 
 (    ) um artigo de opinião 
 
 2 – Na passagem “A dupla é também responsável pela administração dos negócios circenses [...]”, a 
que dupla o texto se refere?  
 
_________________________________________________________________________________ 
 
 3 – A palavra “família” aparece entre aspas no primeiro parágrafo do texto, pois: 
 (     ) foi escrita incorretamente. 
 (     ) é a palavra-chave do texto. 
 (     ) foi usada com sentido figurado. 
 
 4 – Em “[...] muita solicitação do grupo talentoso e irreverente [...]”, os termos grifados: 
 (     ) definem o grupo. 
 (     ) caracterizam o grupo. 
 (     ) complementam o grupo. 
 
  5 – No período “Apesar de levar o público às gargalhadas, Benjamim entra em crise e sai em busca 
de sua própria identidade. ”, o fato destacado: 
 (     ) justifica o outro. 
 (     ) soma-se ao outro. 
 (     ) contrasta-se com o outro. 
 
  6 – No segmento “Seu maior sonho de consumo é modesto – um singelo ventilador [...]”, o autor do 
texto revela o sonho: 
 (     ) de Valdemar. 
 (     ) de Benjamim. 
 (     ) de Guilhermina. 
 
  7 – Na parte “Por vias tortuosas, Benjamim busca responder à indagação paterna [...]”, a vírgula 
indica que: 
 (     ) uma informação. 
 (     ) uma informação foi deslocada. 
 (     ) uma informação foi intercalada. 
 
  8 – Releia este fragmento do texto: 
 “Na vida a gente tem que fazer o que a gente sabe fazer. O gato bebe leite, o rato come queijo e eu 
sou palhaço. E você? ” 
 Nesse fragmento do texto, o autor: 
 (     ) expõe uma opinião sobre o filme “O Palhaço”. 
 (     ) levanta uma hipótese sobre o filme “O Palhaço”. 
 (     ) cita uma fala de um dos personagens do filme “O Palhaço”.  
 

4ª AULA 

Faça um a redação, contando se você já foi ao circo, o que você mais gostou e se nunca foi, 
como vocês imaginam como é um circo. Máximo 10 linhas. 
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HISTÓRIA – PROF.ª CLEIDE – 7º ANO 

2ºROTEIRO DE ABRIL 2021 
 

Aula 1: Texto. 

 

O que foi a Reforma e Contrarreforma? A Reforma foi um movimento europeu de criação de novas 

igrejas e credos religiosos, em oposição aos dogmas católicos. 

Já a Contrarreforma foi a resposta da Igreja Católica contra estes movimentos, que ameaçavam diminuir 
seu número de fiéis, sua influência política e, principalmente, sua riqueza. 

 

O que foi a Reforma Protestante: Por volta do século XV (anos 1400), com o desenvolvimento das 
grandes navegações e o renascimento comercial, começou a se estabelecer uma nova classe social, 
que enriquecia nestas novas atividades. 

Esta classe, chamada de burguesia, incluía banqueiros e grandes comerciantes. Ao enriquecer, se 

colocavam contra a Igreja Católica por alguns motivos principais: 

Pecado da usura: para o catolicismo, o enriquecimento era pecado, mas a própria Igreja possuía terras 

e, principalmente, enriquecia cobrando indulgências (doações como forma de se redimir dos pecados). 

O crescimento do pensamento científico: conforme o conhecimento científico se desenvolvia, as 
sociedades europeias passavam a discutir os fundamentos da própria fé, procurando novas formas de 

se relacionar com a ideia de Deus. 

A influência política da Igreja Católica: o catolicismo dominou a Europa durante toda a Idade Média, 
tendo muita influência sobre a organização política e social das nações. As reformas religiosas 

pretendiam alterar este quadro. 

 

Luteranismo: No início do século XVI (anos 1500), no antigo Sacro Império Romano-Germânico (atual 
Alemanha), o monge   Martinho Lutero desenvolveu suas famosas 95 teses contra a Igreja Católica. 

Entre elas, duas são mais importantes para o nosso conhecimento: 

 Condenação da prática das indulgências; 

 Condenação da veneração de imagens e figuras sagradas que não fossem o próprio Deus. 

 

As indulgências eram uma das principais fontes de renda da Igreja e, pior, se a humanidade deveria 
venerar apenas a Deus, o próprio Papa perdia seu caráter sagrado. Por isso, Lutero foi convocado, em 
1521, a se retratar perante a Igreja, desmentindo suas teses. No entanto, ele se manteve firme e, pouco 
depois, ajudou a disseminar o protestantismo pela Europa, ao demonstrar que era possível se opor ao 
poder do papado. 

 

Calvinismo: Com o luteranismo crescendo no norte da Europa, vários teólogos europeus começaram a 
propagar ideias reformistas mais ou menos baseadas nas teses de Lutero. 

Um destes teólogos foi o francês João Calvino, que pregando na Suíça, propôs a chamada tese da 
predestinação. Para ele, os homens já nasciam destinados a serem salvos ou não, ou seja, eram 
escolhidos por Deus. O enriquecimento, através do trabalho honesto e justo, servia como prova desta 
predestinação. Em outras palavras, não havia porque pagar indulgências para a Igreja Católica e, 
assim, as ideias de Calvino em conjunto com outros teólogos deram origem ao calvinismo, que se 
espalhou por vários países europeus, incluindo França, Escócia, Países Baixos, Portugal e Espanha, 
além da própria Inglaterra. 

 

Anglicanismo: O anglicanismo foi um movimento um pouco diferente das demais reformas religiosas, 

porque se tratava de um movimento do Estado inglês. 

No século XVI, o rei Henrique VIII solicitou a permissão do Papa para anular seu casamento. Como o 
pedido foi negado, o rei iniciou a reforma inglesa, contando com características singulares: 

 Aliança da nobreza contra a Igreja Católica; 

 Desapropriação das terras da Igreja Católica, com a posse passando para o Estado e a nobreza; 
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 A nova Igreja Anglicana fundada pelo próprio Estado inglês. 

A base teológica do anglicanismo é similar ao luteranismo e ao calvinismo, mas o fato de ser uma 

reforma patrocinada pelo Estado, conferiu a esta corrente religiosa um grande poder. 

Porém, como estamos falando de Reforma e Contrarreforma, precisamos ver qual foi a resposta da 
Igreja Católica contra estes movimentos que ameaçavam sua existência. 

 

O que foi a Contrarreforma: Com tantas reformas ocorrendo, era natural que houvesse uma 

Contrarreforma Católica, mas como seria esta nova reforma? 

Como a história já mostrou, toda vez que ocorre uma disputa pelo poder, mesmo no campo religioso, 

raramente o desenvolvimento é pacífico. 

Quem está sendo ameaçado, tende a lutar com unhas e dentes para manter sua posição, assim como 
quem tenta mudar as coisas, também não desiste. 

Por isso, o movimento de Reforma e Contrarreforma gerou uma série de conflitos armados e massacres 
por toda a Europa, agravados a partir do momento em que a Igreja Católica resolveu perseguir os 
reformistas. 

Para resumir as medidas da Contrarreforma Católica ao longo do século XVI, podemos destacar: 

 Criação dos jesuítas, considerados os “soldados da Igreja”: tinham a função de arrebanhar novos 

fiéis ao redor do mundo, como forma de compensar a perda de influência na Europa; 

 Concílio de Trento (1545 a 1563): reafirmação dos dogmas católicos, contra todos os 

movimentos reformistas; 

 Restauração da Inquisição: um tribunal permanente para julgamento dos reformistas. Um ponto 
importante que precisamos tratar separadamente. 

 

Contrarreforma: Inquisição 

 

A Inquisição teve seu grande momento no século XIII (anos 1200), mas durante a Contrarreforma 
Católica, os tribunais eclesiásticos voltaram a perseguir hereges e infiéis, conforme as disputas 
ocorriam por toda a Europa. 

No entanto, é preciso lembrar que a Igreja já não tinha mais o mesmo poder de antes e, assim, as 
possibilidades da Inquisição estavam restritas, principalmente: 

 A proposta de excomunhão daqueles considerados hereges (pecadores); 

 A criação de listas de livros proibidos (Index). 

 

Aula 2: Compreensão e interpretação de texto. 

 

Aula 3: Exercícios. 

 

1 – Defina reforma e contrarreforma protestante. 

 

2 - Durante a Idade Média, a autoridade da Igreja católica era quase inquestionável. Mesmo assim já 
havia quem ousasse discordar dos ensinamentos e das práticas da Igreja. Essas pessoas eram 

consideradas: 

 a) Judeus 

 b) Católicos               

 c) Protestantes 

 

3 - O monge _______________________ revoltou-se com a venda de indulgências…”. Assinale a 

alternativa que preenche a lacuna do texto: 

     a) Martinho Luterano 

 b) Martinho Luther King 

 c) Martinho Lutero 

 

4 – Descreva o Calvinismo. 
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5 - Para Calvino, Deus já havia, desde sempre, escolhido as pessoas que seriam salvas e aquelas que 
estavam condenadas à morte eterna, essa é a diferenciação do luteranismo para o calvinismo chamada 
de: 

 a) Predestinação absoluta 

 b) Justificação da fé 

 c) Indulgência  

 

6 – Por que o Rei da Inglaterra Henrique VIII rompeu com a Igreja católica? 

 

7 – Por que as autoridades católicas realizaram um concílio na cidade de Trento, na Itália? 

 
 

GEOGRAFIA – PROF.ª SANDRA – 7º ANO 

2ºROTEIRO DE ABRIL 2021 
 
 

OBS: SE PRECISAR RESPONDA EM OUTRA FOLHA COLOCANDO O NÚMERO DA ATIVIDADE. 

Sempre que preciso faça uma pesquisa para melhor seus conhecimentos. 

 

TESTE SEUS CONHECIMENTOS 

 

AULA 1 

 

 
 

Mapa sobre as fronteiras do Brasil Fonte: https://www.infoescola.com/wp-content/uploads/2020/07/fronteiras-do-

brasil-scaled.jpg Acesso em 10/02/2021.  

1) Ao analisar o mapa sobre as fronteiras do Brasil é possível concluir: 

A) O país com a maior área de fronteira com o Brasil é a Bolívia.  

B) O país com a maior área de fronteira com o Brasil é a Argentina.  

C) O Brasil faz fronteira com todos os países da América do Sul.  

D) O país com a menor área de fronteira com o Brasil é a Guiana.  

 

 

https://www.infoescola.com/wp-content/uploads/2020/07/fronteiras-do-brasil-scaled.jpg%20Acesso%20em%2010/02/2021
https://www.infoescola.com/wp-content/uploads/2020/07/fronteiras-do-brasil-scaled.jpg%20Acesso%20em%2010/02/2021


10 

 

2) Em síntese, o Brasil é um país inteiramente ocidental, predominantemente do Hemisfério Sul e da Zona 
Intertropical. Considere as afirmações: 

I- O Brasil situa-se a oeste do Meridiano de Greenwich. 

II- O Brasil é cortado ao norte pela Linha do Equador. 

III- Ao Sul, é cortado pelo Trópico de Câncer. 

A). Todas são verdadeiras. 

B). Apenas I e II são verdadeiras. 

C). Apenas I e III são verdadeiras. 

D). Apenas II e III são verdadeiras. 

 

AULA 2 

1). Considerando que existe 5 países com maior extensão territorial. Relacione a primeira coluna com a segunda:  

  

a) Brasil     (  ) Segundo Lugar  

b) China     (  ) Quinto lugar 

c) Estados Unidos              (  ) Terceiro lugar 

d) Rússia               (  ) Quarto lugar 

e) Canadá                (  ) Primeiro lugar   

 

2). Complete as lacunas com as expressões abaixo sobre o Território brasileiro. 

Continentais, 8, 5, América do Sul, Fernando de Noronha, São Pedro e São Paulo, norte-sul, Leste-

Oeste. Terras, extensão territorial. 

 

Considerando um país de dimensões ____________________, o Brasil tem uma área de, aproximadamente, 

___milhões de quilômetros quadrados (Km²), ocupando cerca de 50% da área total da 

_________________________________________. Além da poção continental, também existem ilhas 

oceânicas pertencentes ao território brasileiro, como o arquipélago de _________________________e de ilhas 

__________________ e _______________________. O Brasil possui, tanto no sentido 

________________________quanto no _______________________, uma grande extensão de ___________ e 

é o quinto maior pais do mundo em _______________________.  

 

AULA 3 

1) Leia o texto a seguir e, depois, responda às questões. 

A modernização do Brasil 

 “Num período relativamente curto de cinquenta anos, de 1930 até o início dos anos 1980, e, mais 

aceleradamente, nos trinta anos que vão de 1950 ao final da década de 1970, tínhamos sido capazes de construir 

uma economia moderna, incorporando os padrões de produção e de consumo próprios aos países desenvolvidos. 

Fabricávamos quase tudo. O aço, até aços especiais, na Companhia Siderúrgica Nacional, na Usinas, na Acesita, 

em Tubarão etc. Saíam, de suas subsidiarias da indústria petroquímica, o petróleo e seus derivados, a gasolina, 

o óleo diesel, o óleo combustível, o asfalto, o plástico, o detergente, vários outros materiais de limpeza, os 

produtos que permitem a fibra sintética etc. A engenharia brasileira erguera hidroelétricas gigantescas, 

equipamentos com geradores e turbinas nacionais de Furnas, Três Marias e Urubumpuga até Itaipu. [...] 
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Dispúnhamos, também, de todas as maravilhas eletrodomésticas: o ferro elétrico, que substituiu o ferro a 

carvão; o fogão a gás de botijão; [...] o chuveiro elétrico, i liquidificador e a batedeira de bolo; a geladeira; o 

secador de cabelo; a máquina de barbear, [...]; o aspirador de pó, substituindo as vassouras e o espanador; [...] a 

máquina de lavar roupa; [...] a TV preto e branco, depois a TV em cores, com controle remoto. [...]. Fomos 

capazes de construir centrais telefônicas, amparando a relativa difusão desse meio de comunicação. ” 

 

CARDOSO, João M.; Novais, Fernando A. Capitalismo tardio e sociabilidade moderna. In: História da vida 

privada no Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 2000.p. 562-564 

a) Quais mudanças no modo de vida e no espaço geográfico estão descritas no texto? 

b) Todas as atividades descritas no texto pertencem a que setor da economia? Atualmente, esse setor ainda 

libera a estrutura econômica do Brasil? Explique 

c) “Dispúnhamos, também, de todas as maravilhas eletrodomésticas”. Os avanços proporcionados pela 

industrialização atingiram a toda a população brasileira? Por quê? 

 

CIÊNCIAS – PROF.ª KARINA – 7º ANO 

2ºROTEIRO DE ABRIL 2021 
 

TEMA 5: O PLANETA EM TRANSFORMAÇÃO 

Vídeos sugeridos para complementar a aula: 

https://www.youtube.com/watch?v=voHyiU9W26E - Terremotos - Tsunamis - Placas Tectônicas 

https://www.youtube.com/watch?v=FDFgNgQSEik - Movimentos Tectônicos 

Ambos no canal Socorro Professor 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=voHyiU9W26E
https://www.youtube.com/watch?v=FDFgNgQSEik
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TERREMOTOS E TSUNAMIS 

Os terremotos só existem porque a crosta, a parte mais externa da Terra (a crosta terrestre), é 
“rachada” em inúmeros blocos, que são denominados de Placas Tectônicas. Essas placas flutuam sobre 
um líquido muito quente e pastoso, chamado de magma (é aquele que os vulcões expelem!). Em razão 
dessas flutuações, essas placas estão em constantes movimentos e, eventualmente, encontram-se, 
provocando os terremotos (zona de convergência). O local onde eles surgem (no subsolo) é chamado 
de hipocentro, e o lugar na superfície terrestre onde eles primeiro se manifestam é chamado de 
epicentro. Quando os terremotos ocorrem em regiões localizadas no oceano, podem provocar os 
Tsunamis, que são ondas gigantes que invadem o litoral de alguns países e provocam caos e 
destruição. 

Portanto, algumas regiões da Terra são mais propícias do que 
outras para sofrerem com tremores, pois são zonas em que duas 
placas diferentes estão em constante interação, a exemplo do 
Japão. Observe o mapa: 

 

 

 

 

 

 

Como podemos perceber no mapa acima, o Brasil não possui a tendência de apresentar grandes 
tremores, porque o nosso país está longe da zona de encontro e interação entre duas ou mais placas 

tectônicas. 

A intensidade dos terremotos é calculada com base na Escala Richter, que é medida de 1 (muito fraco) 

a 10 (muito forte). O aparelho utilizado para realizar essa medição chama-se sismógrafo. 

VULCÕES 

 

Esquema explicativo da formação dos terremotos e tsunamis. 
                 Mapa das Placas Tectônicas pelo mundo. 
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ATIVIDADES: 

1) Os terremotos de grande magnitude e intensidade ocorrem principalmente em locais onde há 

o encontro de diferentes placas tectônicas. Essas áreas são denominadas: 

a) Zonas de divergência     b) Epicentro    c) Deriva continental     d) Zonas de convergência 

2) Observe a imagem ao lado e assinale a alternativa verdadeira sobre a 
formação de um tsunami semelhante ao que atingiu o sudeste asiático ao final 

de 2004: 

a) A origem do fenômeno está associada a eventos de ordem tectônica. 

b) A formação de tufões acentuados e áreas de alta pressão atmosférica geram 
tal fenômeno. 

c) A formação de tsunamis está necessariamente associada ao fundo coralígeno do Oceano Índico 

d) O efeito do aquecimento global é o responsável principal pela ocorrência acima do normal desse tipo 
de tsunamis nos últimos anos. 

3) O atrito entre placas tectônicas vizinhas libera uma quantidade de energia muito grande, provocando 
uma grande instabilidade nas regiões próximas às bordas das placas. Por isso, nessas regiões ocorre 

um maior número de:  

(A) Períodos muito quentes  

(B) Terremotos e vulcões  

(C) Furacões e tempestades  

(D) Períodos sem chuva 

 

4) Quais as principais evidências existentes sobre a movimentação das placas litosféricas? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

5) Como surgem os vulcões? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

TEORIA – PROF.º OTANIEL – 7º ANO 

2ºROTEIRO DE ABRIL 2021 
 

Raiz quadrada 
A raiz quadrada é uma operação matemática que acompanha todos os níveis escolares. Trata-

se de um caso particular de radiciação, no qual o índice do radical é igual a 2, ou seja, é a operação 
inversa das potências de expoente igual a 2. Quando um número positivo possui raiz quadrada exata, 
dizemos que esse número é um quadrado perfeito. 

 
 
 
 
 

https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/matematica/o-que-e-radiciacao.htm
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Definição e nomenclatura dos elementos da radiciação 

Sejam a e b dois números reais e n um número natural diferente de zero, então: 

 
a =radicando 
n =índice 
√ = radical 
 

As raízes quadradas, como dito, são um caso particular de radiciação. Ao escrever uma 
raiz quadrada, não é necessário explicitar o índice igual a dois. 

 
Para os demais tipos de raízes, é obrigatório colocar o índice, ou seja, para n = 3, n = 4, n = 5 

…, é necessário deixar explícito no índice do radical o valor de n. 
 

Como calcular uma raiz quadrada? 
Para calcular a raiz quadrada de um número real, basta seguir a definição de radiciação: 

 
A definição nos diz que a raiz quadrada de um número real a é o número b se, e somente se, o 

número b elevado ao quadrado for igual ao número a, ou seja, temos que imaginar um número que, 
ao quadrado, resulte no número dentro do radical. 

Exemplos: 
√36 = 6, pois 62 = 36 
√121 = 11, pois 112  = 121 
 

Os números que possuem raiz quadrada são denominados quadrados perfeitos. Assim, dos 
exemplos acima, os números 36 e 121 são quadrados perfeitos. Quando o número não é um quadrado 
perfeito, é necessário realizar o cálculo de raízes não exatas. 
 
Observações: 
1. Perceba, com base na definição de raiz quadrada, que sempre procuramos um número que, 
quando elevado ao quadrado, resulta no número dentro do radical. Tendo em vista as propriedades 
da potenciação, sabemos que um número ao quadrado é sempre positivo. Isso nos leva a concluir que 
não é possível extrair raiz quadrada de um número negativo no conjunto dos números reais. 
Exemplo: 

√−36= ? 
Do exemplo acima, teríamos que imaginar um número que, elevado ao quadrado, resultaria em 

-36. No conjunto dos números reais, isso não é impossível. 
 
2. Caso o radicando seja um número relativamente grande, o que impossibilitaria o cálculo mental, 
basta fazer a decomposição em primos e agrupar sempre que possível em potências de expoente 

dois. 
Exemplo: 

Vamos determinar o valor da raiz quadrada de 441. 
√441 
Para determinar a raiz de 441, vamos fazer a decomposição em primos: 
441 = 32 . 72 
 
Assim, 
√441 = √32 . 72 
 
Agora, aplicando as propriedades de radiciação, temos que: 
√441 = 3 . 7 = 21 

O número 21elevado ao quadrado é igual a 441. 
 

 
 
 
 

https://brasilescola.uol.com.br/matematica/numeros-reais.htm
https://brasilescola.uol.com.br/matematica/numeros-naturais.htm
https://brasilescola.uol.com.br/matematica/numeros-reais.htm
https://brasilescola.uol.com.br/matematica/numero-quadrado-perfeito.htm
https://brasilescola.uol.com.br/matematica/calculo-raizes-nao-exatas.htm
https://brasilescola.uol.com.br/matematica/propriedades-das-potencias.htm
https://brasilescola.uol.com.br/matematica/propriedades-das-potencias.htm
https://brasilescola.uol.com.br/matematica/numeros-reais.htm
https://brasilescola.uol.com.br/matematica/numeros-reais.htm
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Interpretação geométrica da raiz quadrada 

 
Imagine um terreno com área de 144 m2. 

 

 
Para determinar quanto mede o lado desse terreno em forma de quadrado, temos que relembrar 

como calcular sua área. 
Ao quadrado = l2 

A representa o valor da área, e l é o valor do lado. 
Como a área vale 144 m2, temos que: 
144= l2 

Observe a equação acima. Note que precisamos encontrar um número que, elevado ao 
quadrado, seja igual a 144, isto é, temos a definição de raiz quadrada! Então: 
√144 = 12 
O número 144 na forma fatorada é: 
144 = 22 . 22 . 32 
 
Assim, vamos ter que: 
√144 = √22 . 22 . 32 
 
Por fim, 
√144 = 2 . 2 . 3 = 12 
Portanto, o lado do terreno mede 12 m. 
 
Exercícios resolvidos 
1. Elabore uma lista com os quadrados perfeitos de 1 a 100. 

 
Os quadrados perfeitos de 1 a 100 são: 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 e 100 
 
2. Determine a raiz quadrada do número 1024. 
√1024 
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Para determinar a raiz de 1024, vamos fazer a decomposição em primos: 
1024 = 22 . 22 . 22 . 22 . 22 
Então, 

 
 
 

Atividade 
1) Resolva 

A) √144= 

B) √900= 

C) √90000= 

D) √9= 

E) √49= 

F) √10000= 

 
 

 

GEOMETRIA – PROF.º OTANIEL – 7º ANO 

2ºROTEIRO DE ABRIL 2021 
 
O grau 

 
     Para termos ideia da medida de um grau, podemos imaginar um círculo dividido em 360 partes 
iguais. Um grau corresponde a cada uma dessas partes e indicamos por 1º. Se considerarmos uma 
volta completa, temos um ângulo de 360°. 
 

 
 
Subdivisões do grau 
     As subdivisões do grau são o minuto e o segundo. Um grau corresponde a 60 minutos (60') e 1 
minuto, a 60 segundos (60"). 
 
Operações com medidas de ângulos - Adição de graus, minutos e segundos...  
Os ângulos podem ser somados, multiplicados, subtraídos e divididos. Para fazer isso, no 
entanto, é necessário levar em conta uma característica específica: suas subunidades são os 
minutos e os segundos, e muitas vezes é necessário fazer transformações com medidas de 
ângulos durante essas operações....  
Quando você efetua uma soma de números decimais e quando a soma das unidades chega a 
dez ou mais, você "leva 1" à casa das dezenas. O mesmo vale para as dezenas ("vai 1" na casa 
das centenas), e assim por diante. No caso dos ângulos é a mesma coisa: quando os minutos 
chegarem a 60 ou mais, você adiciona "1" na casa dos graus....  
 
 

https://brasilescola.uol.com.br/matematica/numeros-primos.htm
https://sites.google.com/site/matanosfinais/discussoes-matematicas/grau.png?attredirects=0


17 

 

Veja este exemplo:  
4 8 º 2 2 ′ + 3 5 º 5 0 ′=? 
 Somando-se os minutos, obtém-se: 
  2 2 ′+ 5 0 ′ =7 2 ´ 
Como o resultado excedeu os 60', ficam 12' na casa dos minutos e vão 60' para a casa dos graus. 
60' = 1º, então, você leva 1º para a casa do grau. 
72´=1º12´ 
Agora e só somar 1º12´ com os restantes dos valores que são 48º e 35º 
48º+35º+1º12´= 84º12´ 
Outro exemplo:  
O mesmo vale para os segundos:  
4 8 º 2 2 ′ 4 6 ″ + 3 5 º 5 0 ′ 3 8 ″=? 
Somando os segundos: 
46´´+38´´=84´´ 
Como o resultado excedeu os 60´´, ficam 24´´ na casa dos segundos e vão 60´´ para a casa dos 
minutos. 60´´ = 1´, então, você leva 1´ para a casa dos minutos 
84´´=1´24´´ 
Agora excluindo os segundos, soma todos os minutos 22´com 50´com 1´, que foi obtido agora: 
22´+50`+1`=73´ 
Como o resultado excedeu os 60´, ficam 13´ na casa dos minutos e vão 60´ para a casa do grau. 
60´ = 1º, então, você leva 1º para a casa do grau. 
 Agora excluindo os minutos, soma os graus 48º com 35ºcom 1º, que foi obtido agora: 
48+35º+1º=84º 
Agora é só juntar 84º com 13´ excedente do grau, com 24 ´´ excedente dos minutos: 
84º13´24´´  
 
Atividade: 
 

1) Resolva: 

 
A) 35º+25º25´15´´= 

B) 45º55´´+15´35´´= 

C) 26º33´34´´+18º21´38´´= 

D) 35º23´45´´+9º18´27´´= 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA – PROF.ª LILIAN – 7º ANO 

2ºROTEIRO DE ABRIL 2021 
 

Revisão bimestral 
1- Quantos ossos tem o corpo humano aproximadamente? 

A) 116 

B) 206 

C) 226 

D) 256 

 
2- No handebol é correto dizer que: 

A) O handebol é jogado com os pés. 

B) A equipe de Handebol é composta por nove jogadores. 

C) A cobrança próxima da área do goleiro é chamada de tiro de 7 metros. 

D) A partida de handebol começa com um saque no fundo da quadra. 
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3- A Ginástica Artística contempla alguns aparelhos. Analisando as alternativas abaixo, qual 

delas é um aparelho da G. A masculina 

A) Argolas. 

B) Trave. 

C) Barras assimétricas ou paralela assimétrica. 

D) Fitas. 

 
4- Observando as alternativas abaixo, assinale a alternativa incorreta: 

A) O handebol é jogado por sete jogadores, sendo um goleiro e seis jogadores de linha. 

B) No handebol, se quiser ficar parado com a bola retida, o atleta poderá desde que não ultrapasse 

o tempo de três segundos. 

C) A Ginástica Artística é um esporte do quadro olímpico mundial e apresenta modalidades tanto 

masculinas quanto femininas.  

D) Na Ginástica artística a prova de solo no masculino deverá ser executada com música. 

 

 

EDUCAÇÃO ARTÍSTICA – PROF.ª SILVIA – 7º ANO 

2ºROTEIRO DE ABRIL 2021 
 

1º Aula Instrumentos musicais 
 

     Istrumento musical é um objeto ou aparelho construido ou adaptado para produzir sons musicais. 
São considerados sons musicais aqueles que podemos manipular algum dos parâmetros sonoros. 
Como já vimos anteriormente os parâmetros sonoros são: altura, duração, intensidade e timbre. 
     Existem diferenças entre os instrumentos musicais que podem ser: acústicos, elétricos e 
eletrônicos. 
     Instrumentos musicais acústicos: são todos os instrumentos que não utilizam meios elétricos ou 
eletrônicos para produzir som, esse instrumentos costumam ter um som mais limpo e suave. Exemplo 
atabaques, xilofone, flauta, violão, saxofone, etc 
     Instrumentos musicais elétricos: são construidos para serem intencionalmente eletrificados, com 
captadores embutidos que amplificam os sons produzidos. Exemplo: baixo, guitarra, piano etc 
     Instrumentos musicais eletrônicos utilizam  energia elétrica, circuítos eletrõnicos e sintetizadores 
digitais para produzir e modificar sons. O sampler é um equipamento muito usados eletronicamente. 
Consegue armazenar sons na memória e reproduzi-los posteriormente, um a um ou de forma conjunta.   
     As versões elétricas de instrumentos acústicos que são utilizados em apresentações tem um som 
mais estridente devendo ser corrigido eletronicamente. Exemplo violão, violino, piano  

 
Atividades 

Responda 

1º Com o instrumento que você criou é possível produzir um som longo?Por que? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

2º Um grupo musical gravou um CD usando: guitarra, piano, violão elétricos e deu o nome de Acustico. 

Este título está  ____________________________________________________________________ 
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3º Desenhe um instrumento e identifique se é acústico e elétrico. 

 

 
 
 
    

 
 
 
 
 
 

Aula 2 Notação Musical      

 

     Notação  musical convencional é um sistema de escrita que representa graficamente uma obra 

musical. Na notação convencional utilizam-se um conjunto de símbolos (figuras ritmicas) que 

representam sons, silêncio e regras de interpretação, escritos numa pauta de cinco linhas, também 

chamados de pentagrama. As notas musicais são sete: Dó, Ré, Mi,Fá. Sol, Lá,Si e ficam assim 

distribuidas: 

 Podendo se repetir em linhas acima (mais agudas) e 
abaixo (mais graves), chamada linhas suplementares. 

 
Figuras e valores 

     
 A figura ritmica é formada de até três partes: Colchete, Haste e Cabeça. 

 
     Figuras ritmicas estão relacionadas ao parâmetro das durações, cada figura representa uma relação 
proporcional no tempo veja o quadro a seguir 
 

 
 

Claves 
As claves (chaves) indicam qual a posição de uma das notas e todas as outras são lidas tendo a nota 

da clave como referencia, são três as claves:    
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Aula 3 Atividades 
1º Coloque as notas  Mi, Sol, Lá, Si e Dó no pentagrama na ordem crescente como aparece           
                ________________________________ 
                ________________________________ 
                ________________________________ 
                ________________________________ 
                ________________________________ 
                 

 2º Escreva a figura ritmica correspondente a  seguinte nomeação 

a) Semibreve ____________ b) Seminima __________________ 

 
c) Colcheia______________ d) Mínima ____________________ 

 
3º Quantas e quais são as notas musicais?_______________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

4º Qual o nome da única figura ritmica que não possui haste_________________________________ 

 
Aula 4 Notação não convencional 

 
     Na notação musical não convencional ou Partituras criativas – as formas de notação são livres , não 
sendo obrigatorio seguir as regras da notação convencional. Da mesma forma que a partitura 
convencional,  sua função é orientar o interprete na execução da composição 
 

 
 

Atividade 
 
1º Crie uma partitura não convencional usando diferentes sons e pausa. OBS não esqueça de colocar 
a legenda como no modelo acima 
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INGLÊS – PROF.ª ROSÂNGELA – 7º ANO 

2ºROTEIRO DE ABRIL 2021 
 

                                              PREPOSITIONS 

 

 
                                                          ACTIVITIES 
 
1 - Enumere as posições do pet em relação a sua poltrona, observe e descubra o significado das 
preposições: 
 
2 -  Complete o diálogo com as preposições: IN. ON, UNDER, IN FRONT OF, NEXT ou ABOVE: 
 
     “ My name is Robert. I live ______________ New York. I have an apartament ______________ the 

park. My friend Laura live _____________ to me. 

      Hi! I’m Jessica, I live in apartament _______________ my sister. 

      Hi! I’m Bob. I’m not happy. There is a train tunnel ________________ my house, and a very busy 

road ___________________ it. I’m always tired because. I don’t sleep very much”. 

 


