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4º ROTEIRO DE ABRIL ou 8ª 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 

4ºROTEIRO DE ABRIL 2021 
ATIVIDADES GRAMATICAIS 
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LIPT – PROF.ª EDNA – 7º ANO 
4ºROTEIRO DE ABRIL 2021 

1ª aula 

 
Gênero memórias literárias 

Memórias literárias são textos produzidos por escritores que dominam o ato de escrever como arte e 
revivem uma época por meio de suas lembranças pessoais. 
                                

VIDA PASSAGEIRA 

 Kailane Vitória Lima, 7º ano da Escola João Moreira Barroso - Prof. Maurício      Araújo 
 

 

https://1.bp.blogspot.com/-C-ttnIqJHDs/X7klORw1IJI/AAAAAAAAqI8/S8NfCnkJqF8YKbgBJ0NN42WxbJdhCvyQgCLcBGAsYHQ/s255/1.jpg
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Na década de 70, com meus 14 anos, era uma moça corajosa, decidida e inteligente. A vida era 
tranquila, as horas pareciam não passar. Apesar dos poucos recursos financeiros, curti muito minha 
pouca idade com amigos e amigas da época. Pais rigorosos tentavam colocar a gente na linha, onde 
muitas vezes não aceitavam o modo da gente ser e nos castigavam por isso. Vivi momentos 
inesquecíveis que levarei em minha memória para sempre. 

A escola era humilde, mas de respeito. Lá, os melhores mestres da época ajudavam os alunos 
com muita dedicação, ensinavam com autoridade, quem não obedecesse sofria castigos, lembranças 
que jamais serão esquecidas. 

Na casa de farinha, brincávamos de pega-pega, esconde-esconde, cai no poço, pula-carniça, 
entre outras brincadeiras. Nós inventávamos de tudo para ocuparmos nosso tempo livre com diversão. 

As paqueras também faziam parte dos momentos de infância, a gente não podia evitar as 
explosões amorosas. Em meu coração ainda existe a cicatriz de um primeiro amor nunca 
correspondido. Não lembro mais seu nome, mas era um rapaz gentil e generoso. Estudava na mesma 
classe que ele, contudo o garoto não era do mesmo lugar que morava, mas confesso que me interessei 
por ele, ele era lindo. Depois fiquei sabendo que ele gostava de outra pessoa e isso o deixava intocável 
por mim. Fiquei ciente que iria embora. Sequer ele saberia de um amor puro e forte, não saberia deste 
sentimento tão intenso que sentia por ele. Na verdade, ele nunca soube. Nem eu, naquela idade, 
entendia os anseios amorosos. 

 Mesmo em meio a tantas dificuldades que passávamos, como a falta de água, falta de comida, 
seca, nada impedia nossa felicidade. O brilho nos olhos e o sorriso no rosto demonstravam o orgulho 
de ter uma comunidade tão singular. 

Sinto falta das brincadeiras, das amizades, das emoções, das paqueras e da ingenuidade das 
crianças. Sou feita de um passado cheio de cicatrizes boas e ruins, mas foi este tempo passado que 
edificou meu caráter e desenhou a minha personalidade. 
 
 - Leitura do texto 

INTERPRETAÇÃO TEXTUAL 
 

2ª aula 
 
1ª) Em relação as características do texto, escreva: 
 
a) Gênero: 
_______________________________________________________________ 
 
 
b) Tipologia ou tipo discursivo (narrativo, descritivo, expositivo, injuntivo...): 
_______________________________________________________________ 
 
 
c) Domínio discursivo (jornalístico, religioso, literário...): 
_______________________________________________________________ 
 
 
d) Tipo de narrador (observador, personagem, onisciente...): 
_______________________________________________________________ 
 

2ª) De acordo com a leitura, pode-se afirmar que o texto 

a) relata fatos vivenciados pela personagem. 

b) informa ao leitor os fatos mais importantes de interesse da população. 

c) é uma história de tradição oral, geralmente contada de pai para filho. 

d) há registros de fatos que ocorrem no cotidiano do homem. 
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3ª) Em relação ao primeiro parágrafo do texto, percebe-se que 

a) o tempo passava rápido diante das brincadeiras vividas na infância. 

b) a personagem nasceu na década de 70, era uma moça inteligente e corajosa. 

c) que seus pais eram exigentes e os castigavam quando necessário. 

d) a personagem curtiu muito sua infância, pois sua família possuía condições financeiras altas. 

 

4ª) Como a personagem descreve a atuação dos professores da época de sua infância? 

_______________________________________________________________ 

 

 

5ª) Que brincadeiras são descritas pela personagem no texto? 

_______________________________________________________________ 

 

 6ª) Assinale o item que expressa a opinião da personagem: 

a) "... tentavam colocar a gente na linha..." 

b) "... curtir muito minha pouca idade com amigos..." 

c) "Lá, os melhores mestres da época ajudavam..." 

d) ""... quem desobedecesse sofria castigos..." 

 

7ª) No trecho: "Estudava na mesma classe que ele, contudo o garoto não era do mesmo lugar..." A 

palavra em destaque estabelece sentido de 

a) conclusão 

b) oposição. 

c) explicação. 

d) adição. 

3ª aula 

 

8ª) No trecho: "As paqueras também faziam parte dos momentos de infância, a gente não podia evitar 

as explosões amorosas." A expressão destacada pode ser substituída, sem alterar o sentido 

original, por 

a) fortes emoções. 

b) eternos amores. 

c) estouros eternos. 

d) fortes paixões. 

 

9ª) No trecho: "Em meu coração ainda existe a cicatriz de um primeiro amor nunca correspondido." 

Nesta expressão, a autora faz uso de 

a) personificação. 

b) hipérbole. 

c) metonímia. 

d) ironia. 
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10ª) Sobre o texto, assinale o item FALSO: 

a) A personagem conhecia seus próprios sentimentos amorosos. 

b) A personagem não teve seu primeiro amor correspondido. 

c) Ela possui boas lembranças do seu lugar. 

d) Juntamente com sua família, ela passou grandes dificuldades. 

 

11ª) No trecho: "Lá, os melhores mestres da época..." a advérbio lá, substitui a palavra 

a) comunidade. 

b) memória. 

c) escola. 

d) respeito. 

 

12ª) Quais eram as principais dificuldades enfrentadas pela personagem? 

_______________________________________________________________ 

 

13ª) No trecho: "o orgulho de ter uma comunidade tão singular.” A palavra em destaque significa 

a) bonita. 

b) única. 

c) desejada. 

d) feliz. 

4ª aula 

 
Faça um breve relato da sua infância, na casa de seus avos, pode ser na cidade ou no sitio. (até 10 
linhas ) 
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
 

HISTÓRIA – PROF.ª CLEIDE – 7º ANO 

4ºROTEIRO DE ABRIL 2021 
 
TEXTO 1  
Conquista da América Espanhola  
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A conquista da América Espanhola foi o processo de ocupação da América pelos espanhóis e 
consequente controle sobre as áreas até então ocupadas pelos povos nativos. O avanço dos 
conquistadores aconteceu pouco a pouco, à medida que eles conheciam e descobriam novas regiões 
e deu-se, principalmente, pelo uso da violência contra os nativos.  
 
Contexto histórico - Com a chegada dos espanhóis à América em 1492 na expedição liderada por 
Cristóvão Colombo, iniciou-se um grande processo de ocupação desse território. Os conquistadores 
encontraram na América – chamada de Índias por eles – grandes civilizações que possuíam estruturas 
políticas e sociais bastante complexas, o que conferiu grandes dimensões ao empreendimento 
espanhol. A chegada dos espanhóis ao continente americano ocorreu durante o processo das grandes 
navegações, que aconteceram a partir do século XV em virtude da necessidade de encontrar novas 
rotas comerciais para ampliar o comércio europeu. Aqueles que se arriscaram a cruzar o Atlântico nesse 
projeto de expansão procuravam a chance de enriquecimento, principalmente com a obtenção de 
metais preciosos, como o ouro e a prata.  
Os espanhóis que participaram das expedições de exploração e conquista faziam por vontade própria, 
portanto, esses empreendimentos consistiam em iniciativas particulares. Ainda assim, essas incursões 
deveriam receber a autorização da Coroa Espanhola na Casa de Contratação. O desejo de 
enriquecimento era o que motivava a participação nesses empreendimentos de conquista. Os chefes 
das expedições eram, em geral, membros da baixa nobreza espanhola e as tropas eram formadas por 
soldados e camponeses pobres que procuravam melhores condições de vida.  
 
Violência - A violência na conquista da América por parte dos espanhóis foi uma forte característica 
daquele momento e isso ficou evidente com os relatos do frei espanhol Bartolomeu de Las Casas, forte 
defensor dos indígenas, que agiu em defesa desses povos contra a brutalidade utilizada pelos 
espanhóis. Durante sua vida, ele escreveu uma série de textos denunciando a violência dos 
conquistadores e relatando os mais cruéis atos realizados. Segue um trecho de um dos relatos de 
Bartolomeu de Las Casas:  

Seu lugar-tenente assassinou a muitos índios enforcando-os e queimando-os vivos. Lançando 
outros aos cães, cortando-lhes as mãos, a cabeça, a língua, estando eles em paz, isto somente para 
lhes incutir terror, a fim de que os servissem e lhes dessem ouro.1  

Enquanto esteve vivo, Bartolomeu de Las Casas lutou para defender os indígenas e, por causa disso, 
fez inúmeros inimigos entre os espanhóis e, mesmo alcançando algumas vitórias, não pôde evitar que 
a violência fosse uma prática comum durante toda a conquista da América Espanhola.  
 
1– Segundo o escritor espanhol Bartolomeu de Las Casas, no processo de colonização espanhola na 

América, um povo, em especial, sofreu as consequências da violência extrema frente ao trabalho 
compulsório, motivada pela ganância do sistema econômico mercantilista. Que povo era este?  
A. (   ) Africano.   B. (   ) Indígena.  
C. (   ) Judeu.   D. (   ) Espanhol.  
 
TEXTO 2  
Reforma Protestante: católicos e luteranos pedem perdão por violência  
O Vaticano e a Federação Luterana Mundial pediram perdão pela violência e se comprometeram a 
continuar atuando para diminuir suas diferenças, em um comunicado conjunto divulgado nesta terça-
feira pelo 500° aniversário da Reforma.  
“Pedimos perdão por nossos fracassos, as formas com que os cristãos feriram o Corpo do Senhor e se 
ofenderam uns aos outros durante os 500 anos transcorridos desde o início da Reforma até hoje. Nós 
nos comprometemos a continuar a caminhar juntos em busca de um consenso substancial para diminuir 
as diferenças entre nós”, declara a Federação Luterana Mundial.  
Na declaração conjunta, o Vaticano concorda com os luteranos a “dar graças (…) pelos dons espirituais 
e teológicos recebidos através da Reforma”.  
“Pela primeira vez, os luteranos e os católicos veem a Reforma a partir de uma perspectiva ecumênica. 
Isso permite um novo olhar sobre os eventos do século XVI que levaram à nossa separação. 
Reconhecemos que, se o passado não puder ser alterado, a sua influência sobre nós hoje pode ser 
transformada (…) Está claro que o que temos em comum é muito maior do que o que nos separa”, 
complementa o Vaticano.  
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A declaração refere-se, em particular, à situação de casais mistos católicos/protestantes que desejam 
poder comungar em ambas igrejas.  

“Desejamos ardentemente que essa ferida (…) seja curada. É o objetivo de nossos esforços 
ecumênicos, que queremos avançar, incluindo na renovação do nosso compromisso com o diálogo 
teológico”, diz o texto.2 

 
2 – Analisando as declarações de paz entre luteranos e católicos, o que podemos extrair de positivo 
destas, considerando o reconhecimento, de ambos os campos religiosos, da violência ocorrida durante 
a conjuntura histórica da Reforma Protestante?  
 
 
 
 
O que foi a Reforma Protestante? Entre os principais fatos da Idade Moderna, em especial do século 

XVI, está o fenômeno da Reforma Protestante. Tal como o Renascimento Cultural, que teve amplo 
impacto no âmbito das artes e da ciência na Europa, a Reforma Protestante promoveu uma grande 
transformação do pensamento religioso na Europa, bem como estimulou grandes reviravoltas políticas 
associadas a essas mudanças no campo religioso.  
Martinho Lutero (1483-1546), apesar de ter sido precedido por alguns medievais, como o inglês John 
Wycliffe (1330 – 1384), foi o primeiro membro da Igreja Católica a romper decididamente com essa 
instituição ao fixar as suas 95 teses na capela de Wittemberg, na Alemanha. Essas teses combatiam a 
prática da venda de indulgências (perdão dos pecados ainda em  
vida, após pagamento) por parte de alguns membros do clero. Seu pensamento teve repercussão 
imediata na região da Prússia (nos principados que compunham o que hoje chamamos de Alemanha) 
e não demorou muito para que se alastrasse para outras regiões da Europa. Muitos desses principados, 
antes integrados com o Sacro Império Romano-Germânico, aproveitaram-se para adotar o luteranismo 
e assim se dissociar da Igreja e o Sacro Império. Muitos camponeses alemães organizaram revoltas 
tendo como ponto de partida as teses protestantes. Essas medidas acabaram por deflagrar uma 
gigantesca e violenta guerra civil, que atravessaria o século.  
Influenciado por Lutero, o francês João Calvino (1509-1564) desenvolveu suas teses protestantes na 
França e na Suíça a partir da década de 1530. A doutrina Calvinista defendia a Teologia da 
Predestinação. Na Inglaterra, se desenvolveu um caso muito particular de reforma protestante, o 
Anglicanismo, fundado pelo rei Henrique VIII (1509-1547), como forma de protesto à Igreja Católica, 
que o impedia de divorciar-se. Partindo de interesses pessoais, a Igreja Anglicana preservou alguns 
traços da Igreja Católica, contudo transformando muitos dos seus dogmas.  
 
3 – Dentre as principais críticas de Lutero à Igreja Católica estava a Venda de Indulgências, que 

podemos definir como:  
A. (   ) A venda de terras da Igreja para a nobreza alemã.  
B. (   ) A liberdade de presos após conversão ao Catolicismo.  
C. (   ) O perdão dos pecados após pagamento à Igreja.  
D. (   ) O comércio de livros proibidos pelo Índex. 
 

GEOGRAFIA – PROF.ª SANDRA – 7º ANO 

4ºROTEIRO DE ABRIL 2021 
 

EM. PROF “THEREZA CARAMANTE CHESINE” 
8º Roteiro Atividade 4 

ATIVIDADE DE GEOGRAFIA PROFESSORA SANDRA 
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!!!! 
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DÚVIDAS NO GRUPO WHATSAPP E TAMBÉM NAS NOSSAS AULA AS QUARTAS-FEIRAS NO 
MEET.  
  

AULA 1  
 
(EF07GE17*). Identificar os processos migratórios internos e externos, reconhecendo as contribuições 

dos povos indígenas, africanos, europeus, asiáticos entre outros para a formação da sociedade 
brasileira, em diferentes regiões brasileiras, em especial no Estado de São Paulo 
Unidade temática> Conexões e escalas 
Objetivo do conhecimento: Formação territorial do Brasil 

 
A formação e a diversidade da população brasileira 

 Umas das características mais marcantes da população brasileira é a diversidade cultural, que 
está relacionada com a mistura de diferentes povos da qual a população brasileira se originou. Além 
dos diversos grupos indígenas, povos nativos das terras que deram origem ao Brasil, a população foi 
constituída inicialmente por colonizadores portugueses e africanos escravizados. A partir do século XIX, 
depois que o país constituiu sua independência, grande número de imigrantes chegou ao Brasil em 
busca de melhores condições de vida. Além de europeus, principalmente italianos, espanhóis e 
alemães, aportaram no país, já no século XX, correntes migratórias provenientes da Ásia, com 
japoneses, coreanos, sírios e libaneses; e de países latino-americano, como Bolívia, Chile, Haiti e 
Venezuela. Esses povos estabeleceram relações entre si, marcadas por convívio e conflitos, e 
contribuíram para a formação da população brasileira. 
 Quando os portugueses chegaram às terras que hoje fazem parte do território brasileiro, em 
1500, estima se que viviam aqui entre 2 a 5 milhões de indígenas de mais de cem etnias diferentes, 
organizados de acordo com seus costumes e suas tradições. Muitos indígenas foram escravizados, ou 
morreram assassinados ou vítimas das doenças trazidas pelos colonizadores, já que não tinham 
resistência às doenças que eram comuns na Europa. Registros feitos desde os primeiros anos de 
colonização indicam que os portugueses denominaram dois grupos indígenas: Tupi e Tapuia. Os Tupi 

se concentravam no litoral, e sua língua e seus costumes eram semelhantes. As outras etnias indígenas 
(como os Botocudo, Aimorés, Carijó, Guaianã, etc.), que tinham línguas e costumes diversos e 
habitavam áreas mais próximas ao interior, eram chamados pelos portugueses de Tapuia. O contato 
entre indígenas e colonizadores portugueses foi marcado pela resistência de alguns povos 
indígenas e ao mesmo tempo pelo alinhamento de outros com os portugueses. Os indígenas foram 
fundamentais para que os portugueses tomassem mais conhecimento das terras. Mas muitos foram 
escravizados para trabalhar na extração do pau-brasil, depois, na produção de açúcar e na exploração 
de ouro. Tanto os povos que se aliaram aos portugueses (e, em menor escala, aos franceses e 
holandeses) quanto os que se mantiveram unidos têm grande participação na cultura da população 
brasileira, como na língua e na culinária, entre outros aspectos, de forma marcante até os dias atuais. 

A imigração forçada: os africanos escravizados 
 Entre os séculos XVI e XVII, Salvador e Recife foram os principais portos de entrada de africanos 
escravizados trazidos à força para o Brasil. Eles eram capturados por mercadores do continente 
africano, na região onde atualmente se localizam Angola e Nigéria, e vendidos aos mercadores 
portugueses, que, por sua vez, transportavam em navios em condições precárias e os comercializavam 
nos portos brasileiros. Posteriormente, entre os séculos XVIII e XIX, o principal porto de entrada de 
africanos escravizados foi o Rio de Janeiro, com predomínio dos originários de onde atualmente é 
Moçambique. Entre os séculos XVI e XIX, o trabalho dos africanos escravizados foi a base de mão de 
obra para as mais variadas atividades econômicas desenvolvidas no Brasil. Além de trabalharem nos 
latifúndios de exportação de açúcar e café, produziam alimentos para o mercado interno, criavam gado, 
exerciam atividades domesticas (limpeza, cozinha), cuidavam das crianças. Nas cidades, trabalhavam 
no transporte de pessoas e mercadorias, no comercio, em oficinas, entre muitas outras atividades. 
Enquanto a escravidão vigorou no Brasil, houve resistência por parte dos africanos, por meio de 
revoltas, fugas, além de manifestações políticas de movimentos que lutavam pelo fim da escravidão, 
como as publicações em jornais do século XIX. Ao longo da história do Brasil, os africanos contribuíram 
significativamente para a cultura do país. Fazem parte da cultura brasileira comidas, palavras, religiões, 
ritmos musicais, entre muitas contribuições culturais de origem africana.  
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AULA – 2  
A imigração livre 

 Com a chegada de grandes correntes migratórias, a população brasileira começou a crescer e 
se diversificar mais rapidamente. Na segunda metade do século XIX, o Brasil passou a incentivar a 
vinda de imigrantes europeus. As correntes imigratórias provenientes de diferentes lugares da Europa 
se intensificaram a partir da proibição do tráfico de escravos e, sobretudo, depois da abolição da 
escravidão. \nesse período, a demanda por mão de obra era grande, principalmente nos cafezais, e o 
trabalho que antes era feito por pessoas escravizadas passou, em grande medida, a ser realizado por 
imigrantes que buscavam melhores condições de vida no Brasil. Em 1884 e 1940, a maior corrente de 
imigrantes livres foi a Itália. Mas também aportaram no território brasileiro, nesse período, espanhóis e 
alemães, entre outros de diferentes nacionalidades. Os japoneses, por exemplo, começaram a chegar 
ao Brasil a partir de 1908 e inicialmente direcionaram-se, em sua maioria, para as fazendas de café no 
interior de São Paulo e no norte do Paraná. Além de buscar trabalho nos cafezais da região Sudeste, 
muitos imigrantes portugueses, italianos, alemães e poloneses ocuparam terras e promoveram nova 
configuração territorial nos estados do Sul do país. O desenvolvimento industrial a partir da Primeira 
Guerra Mundial (1914-1918) também atraiu mão de obra estrangeira para as atividades industriais que 
se iniciavam, principalmente em São Paulo. Muitos imigrantes montaram seus próprios negócios, como 
oficinas, padarias, lojas, etc. nas cidades rapidamente prosperaram. No entanto, a partir dos anos 1930, 
houve uma significativa redução na entrada de estrangeiros no país por dois motivos: a Lei de Cotas 
de Imigração e a crise econômica mundial de 1929.  A Lei de Cotas, criada pelo governo Getúlio Vargas 
em 1934 com o propósito de favorecer a mão de obra nacional, restringiu a entrada de imigrantes. Até 
os dias atuais, ainda que em menor escala, o Brasil recebe imigrantes de diversas nacionalidades: 
árabes, sírios e libaneses, chineses e sul-coreanos, vários de origem sul-americana, como argentinos, 
Uruguai, paraguaios, bolivianos, chilenos e venezuelanos, além de haitianos e pessoas do Caribe e de 
países africanos, com destaque para Angola, Cabo Verde e Nigéria. 
AULA 03     ATIVIDADES 
 

1) Quais foram as formas de resistência da população indígena ao domínio europeu? 
 
2) Como sabemos, a cultura dos africanos trazidos para o pais como escravos influenciou e ainda 
faz parte da cultura brasileira. 
a) Pesquise o nome de cinco pratos típicos da culinária brasileira que constituem herança cultural 
do período da escravidão negra. 

 
 

b) Que outros aspectos da nossa cultura são originários dessa cultura? 
 
  

3) Quais eram as principais atividades econômicas em que os escravizados vindos da África 
trabalhavam entre os séculos XVI e XIX? 

 
 

4) Qual era a relação existentes entre os portos de desembarque de escravizados e os centros de 
maior desenvolvimento econômico do Brasil colônia nos dois períodos citados? 

 
5) Daniel Mundurucu é um escritor indígena que já publicou diversos livros. Conheça um pouco 
mais sobre ele lendo a entrevista a seguir. 

 
Estude os índios, começando por você 

“No braço esquerdo, convivem pacifica        alegria, de descanso, de muita dança e música. 
 mente um relógio e uma série de pulseiras         Outros povos aproveitam a data para protestar 
feitas com sementes de tucumã (palmeira     e fazer reivindicações. [...] 
nativa da Floresta Amazônica). No aparta-        Qual seria a forma correta de o branco estudar 
mento em que mora quando está em São            o índio? 
Paulo, dividem espaço o computador, alguns 
Bancos vindos do parque do Xingu, o fax, co-          Em primeiro lugar, estudando suas próprias 
cares bororos, o telefone celular e plumagens      raízes. [...]. De onde vêm? Quem são seus ante- 
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Mundurucu.            passados? Não será raro encontrar, na genealo- 
No mundo dos brancos [não índios], ele é              gia, a ascendência indígena ou negra. [...] 
Daniel Monteiro Costa (nome que consta em            O que as culturas indígenas têm a ensinar ao 
Seus documentos), [...] filósofo e mestre em        homem branco? 
Antropologia, um ‘embaixador’ do povo mun-             Sobretudo a simplicidade na forma de viver. 
duruku na cidade. Em sua aldeia, perto de                O índio sabe resistir muito bem ao que chamo 
Belém, ele é Derpó (família Kabá), um dos              de canto da sereia da cidade grande- essa febre 
escolhido pelos velhos da comunidade para            de consumo que atrai as pessoas e que ilude a  
viver entre os brancos. Mas não ouse chama-         todos. [...] 
lo em voz alta pelo nome indígena. Na sua                  Como vivem hoje os mundurucus? 
cultura,  , isso chega a ser um desrespeito. ‘Não          Ocupamos uma área de 2 mihões de hec- 
saímos por aí gritando o nome das pessoas’,           tares no Pará e no Amazonas. São cerca de 
diz Daniel. Numa lógica simples e inteligente,           noventa aldeias autônomas, que se reúnem 
os mundurucus, quando querem falar com                em assembleia uma vez por ano. 
Alguém, aproximam-se e, com um chamado                   Essa organização política sempre foi assim? 
carregado de afeto -, meu irmão, meu primo, 
meu amigo -, iniciam a conversa. [...]         No passado, somente os chefes guerreiros 
        se reuniam na casa dos homens, instituição 
        que não existe mais. Hoje, as mulheres têm 
 O povo mundurucu comemora o Dia                 mais voz ativa. Há líderes natas que ajudam 
Do Índio?              a decidir o futuro do nosso povo. Se forem in- 
 Lá na aldeia, é feriado. Mas não há uma           dicadas, e quiserem, também podem viver na 
Comemoração do ‘Dia do Índio’, como se pensa          cidade, como eu”. 
aqui na cidade. Depois de tantos anos de injus- 
tiças, não temos muito o que comemorar. É 
       FALZETTA, Ricardo. Estude os índios, começando por 
você. Nova Escola, SP: 
        Abril, abr. 2000. 
 
Responda às questões a seguir. 
 
1) De acordo com a entrevista: 
a) Onde vive o povo Munduruku? 

 
b) Por que Daniel não mora na aldeia? 

 
 

 
c) Qual a principal mudança na organização política mundurucu em relação às mulheres? 
 
 
d) Os povos indígenas comemoram o Dia do Índio? Explique. 
 
Referências: Currículo Paulista Habilidades essenciais 
Livro didático: Geografia Geral e do Brasil Eustáquio de Sene João Carlos Moreira. 
 

CIÊNCIAS – PROF.ª KARINA – 7º ANO 

4ºROTEIRO DE ABRIL 2021 
 

RODA 
A roda é talvez uma das invenções principais na trajetória de desenvolvimento tecnológico do 

ser humano. Com ela, os povos primitivos tornaram o transporte mais rápido e fácil, além de contribuir 
para transformar as primeiras aglomerações humanas em cidades maiores. 
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Assista ao link: https://www.youtube.com/watch?v=lDWVF47IRxs  - A Invenção da Roda e o Surgimento 
das Primeiras Cidades - A História da Civilização #03 
 https://www.youtube.com/watch?v=nXG_p2cAJFk - Rodas e eixos - operadores mecânicos 

https://www.youtube.com/watch?v=_2KfIUj77a4 - Roldanas 
  
Roldanas ou polias 

Roldanas são tipos de rodas que, devidamente associadas, podem fornecer uma configuração 
capaz de diminuir a força necessária para erguer um objeto. 

As roldanas, também chamadas de polias, são tipos de rodas utilizados em máquinas para 
direcionar a força feita sobre determinados objetos por meio de fios, cordas ou cabos, de modo que 
seja possível desviar a trajetória ou até mesmo levantá-los. Elas são utilizadas na construção civil, na 
composição de motores, aparelhos de academia etc. 
Roldana fixa 

Ela geralmente é utilizada para erguer objetos pesados, e a força feita para tal tarefa corresponde 
exatamente ao peso do objeto elevado. 

 
Na imagem acima, observe que a roldana está presa ao teto. Sua função é apenas proporcionar a 
elevação do objeto. 
Roldanas fixas e móveis 

Existe uma forma de associar roldanas de modo que a força necessária para elevar determinado 
objeto seja menor que o peso do referido corpo.  Na imagem a seguir, a roldana de número 1 está presa 
ao teto, por isso, é fixa e capaz de alterar a direção e o sentido de aplicação da força. As roldanas 2, 3 
e 4, que são denominadas de soltas, estão acopladas entre si, e o objeto levantado está preso à roldana 
4. 

 

Cada roldana solta reduz a ação da força peso pela metade, de forma que o esforço necessário 
para elevar um determinado objeto seja menor. A força peso do objeto da figura anterior será dividida 
ao meio pela ação das polias 2, 3 e 4, portanto, a força necessária para elevar objeto será oito vezes 
menor que o seu peso. As roldanas configuram um sistema de economia de força. 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=lDWVF47IRxs
https://www.youtube.com/watch?v=nXG_p2cAJFk
https://www.youtube.com/watch?v=_2KfIUj77a4
https://brasilescola.uol.com.br/fisica/talha-exponencial.htm
https://brasilescola.uol.com.br/fisica/talha-exponencial.htm
https://brasilescola.uol.com.br/fisica/talha-exponencial.htm
https://brasilescola.uol.com.br/fisica/talha-exponencial.htm
https://brasilescola.uol.com.br/fisica/grandezas-vetoriais-escalares.htm
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Engrenagens 

As engrenagens também têm ampla aplicação na indústria mecânica. Basicamente, elas são 
discos dentados que podem ser feitos de diversos metais ou ligas resistentes (para serviços mais 
pesados, como máquinas, câmbios e motores) ou de plástico (para usos mais leves, como em relógios 
de parede, por exemplo).                   

Por meio da combinação de engrenagens de diferentes características, é possível transmitir 
movimentos e ampliar ou reduzir forças. Nesse caso, é possível dispensar as correias ou polias, 
fazendo a transmissão diretamente pelo contato entre as engrenagens. 
Fonte: https://educacao.uol.com.br/disciplinas/fisica/polias-e-engrenagens-movimento-e-
frequencia.htm 

 
1- Como a invenção da roda revolucionou as civilizações? Qual a importância delas? 

2- O que a polia e a engrenagem têm em comum? 

3- Por que as bicicletas usam engrenagens em vez de polias? 

4- Quando precisamos levantar algo muito pesado qual das polias utilizamos, a fixa ou um 

conjunto de polias móveis?  Explique 

 

TEORIA – PROF.º OTANIEL – 7º ANO 

4ºROTEIRO DE ABRIL 2021 
ATIVIDADES 

1-      A altura de uma casa era de 4,78 metros. Foi construído um 2º andar e a altura da casa passou 
a ser de 7,4 metros. De quantos metros a altura inicial da casa foi aumentada? 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
2-      O preço de um aparelho eletrodoméstico é de R$ 435,00. Se conseguir um desconto de R$ 
63,75, quanto pagarei por esse aparelho? 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://educacao.uol.com.br/disciplinas/fisica/polias-e-engrenagens-movimento-e-frequencia.htm
https://educacao.uol.com.br/disciplinas/fisica/polias-e-engrenagens-movimento-e-frequencia.htm
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3-      Veja, no quadro, as ofertas do dia de um supermercado: 

   -   Leite em pó integral: de R$ 2,70 por R$ 2,20 
   -  Iogurte natural batido: de R$ 2,50 por  R$ 
2,09  
   -  Queijo Minas frescal: de R$ 3,80 por R$ 3,59 

  

 
Se você comprar uma unidade de cada produto, quanto economizará? 
  
4-      Um caminhão pode transportar, no máximo, 3.000 quilos de carga. Se ele deve levar 683,5 
quilos de batata, 1.562,25 quilos de cebola, 428,75 quilos de alho e 1.050 quilos de tomate, vai ser 
possível transportar toda essa carga de uma única vez? Se houver excesso de carga, de quantos 
quilos será esse excesso? 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5-      Roberto percorreu, de moto, 37,4 quilômetros. Outro motociclista, Zuza, percorreu uma vez e 
meia essa distância. Quantos quilômetros Zuza percorreu? 

  
 
 

GEOMETRIA – PROF.º OTANIEL – 7º ANO 

4ºROTEIRO DE ABRIL 2021 
Multiplicação de um ângulo por um número natural 
Multiplicação por um número natural 

Observe os exemplos: 
 2 . ( 36º 25') 

 
 

https://sites.google.com/site/conteudosdobimestre1/6/4--problemas-envolvendo-numeros-decimais/imagesCAAABA3X.jpg?attredirects=0
https://sites.google.com/site/conteudosdobimestre1/6/4--problemas-envolvendo-numeros-decimais/motoqueiros1.jpg?attredirects=0
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 4 . ( 15º 12') 

 
 5 . ( 12º36'40'') 

 
Logo, o produto é 63º3'20''. 
 

Atividade.   
1) Qual é o produto? 

A) (40º 25′ 33”) . 2 =   
B) (25º 35″) . 3 =   
C) (15º 35′ 58″) . 5 =   
D) (42º 45′) . 3 =  
E) (5º 52″) . 4 =   
F) (50′ 30″) . 10 =   
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EDUCAÇÃO FÍSICA – PROF.ª LILIAN – 7º ANO 

4ºROTEIRO DE ABRIL 2021 
Atividade 

1) Na semana anterior, vocês realizaram um circuito básico. Diante disso, gostaria que vocês 

relatassem abaixo, como foi? Seus pais participaram? Onde vocês realizaram a atividade? 

Comentem. 

 
 
 
 
 
 
 
 

2) Faça um desenho relatando uma atividade física que você pode fazer ou que você fez na sua 

casa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

EDUCAÇÃO ARTÍSTICA – PROF.ª SILVIA – 7º ANO 

4ºROTEIRO DE ABRIL 2021 
 

Atividades 
1º Assinale as alterativas corretas 

 

(   ) o estalar de dedos produz som 

(   ) instrumento de percussão não é usado para produzir som 

(   ) harpa foi um instrumento usado no Egito 

(   ) a voz não produz som  
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2º Assinale as alternativas corretas referentes ao patrimônio imaterial 

(  ) Vitória recebeu de sua avó uma linda pulseira de ouro 
(   ) Silvana aprendeu a dançar com seu tio Carlos 
(   ) Júlia fez uma receita de massa que está a anos na  família  
(   ) Na sala da minha casa tem um lindo quadro de flores 
 
3º Assinale a alternativa correta a vozes masculinas são:  
(   ) contralto, barítono, soprano 

(   ) baixo, barítono e contralto 

(   ) contralto, soprano e meio-soprano 

(   ) baixo, barítono e tenor 

 

4º Encontre no caça-palavras sons produzidos pela natureza e os parâmetros sonoros: mar, 

trovoada, chuva, gorjeio, timbre, intensidade altura duração 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

INGLÊS – PROF.ª ROSÂNGELA – 7º ANO 

4ºROTEIRO DE ABRIL 2021 
 

                                              ATENÇÃO!! > Copiar este termo explicativo no caderno 
 
                                       SIMPLE PRESENT 
O Simple Present (presente simples) indica uma ação que se faz costumeiramente, que se repete 
normalmente, também é conjugado nas formas Afirmativa, Interrogativa e Negativa. 
 
                                            Affirmative form  
                      Observe a conjugação do verbo  to sleep (dormir) 
 
I sleep  (Eu durmo) 
You sleep  (você dorme) 
He sleeps  (Ele dorme) 
She sleeps  (Ela dorme) 

It sleeps  (ele, ela dorme) - animais 
We sleep  (Nós dormimos) 
You sleep  (Vocês dormem) 
They sleep  (Eles, Elas dormem) 

 
 

F Á U I C Q C N S U O 

H G J U B R H Ç Q R I 

J O M A L T U R A A U 

L L T S U P V P U Ç T 

Ç T R O V O A D A Ã S 

O I O G O I L P H O Y 

B M B L P E Ç O F S H 

C B C M A R A D U J F 

Q R E O D A M N I G S 

Z E A B C E G I L M P 
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1 - Veja que,;  para He, She e It o verbo é acrescido de S no final 

Segue algumas regras da forma afirmativa 
 
2 - Os verbos terminados por Y precedido de consoante, troca-se o Y por I e acrescenta-se ES 
Exemplos:    to study (estudar)                 He studies German 
                       to cry  (chorar)                     The baby cries very much 
 
3 - Os verbos terminados em S, SH, CH, X, O e Z recebem ES no final’ 
Exemplos:               She watches TV at home 

                                  (Ela assiste TV em casa) 
 
                                  My brother goes on the circus   
                                  (Meu irmão vai ao circo) 
 
Note que essas regras são para HE, SHE e IT . Para as demais pessoas o verbo não muda. 
                                  They work all day 
                                   (Eles trabalham o dia todo) 
 
                                   I study English 

                                    (Eu estudo Inglês) 
 


