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1º ROTEIRO DE ABRIL ou 5ª 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 atividadessilviatcc@outlook.com 

ROSANGELA INGLÊS rosangelamarialeite1972@gmail.com 

   

7º ANO B 

PROFESSOR(A) MATÉRIA E-MAIL 

EDNA GRAMÁTICA ednatcfranco@gmail.com 

CLEIDE HISTÓRIA cleide.mk@hotmail.com 

SANDRA GEOGRAFIA dmaktb@gmail.com 

KARINA CIÊNCIAS karinahfischer.kf@gmail.com 

MATEMÁTICA MATEMÁTICA atividadesmatematicatcc@outlook.com 

LILIAN EDUCAÇÃO FÍSICA limesqta@gmail.com 

SILVIA ARTE atividadessilviatcc@outlook.com 

ROSANGELA INGLÊS rosangelamarialeite1972@gmail.com 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE 

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

Rua Bráulio Vasconcelos de Menezes, 309 - Marmeleiro - Mairinque – SP 

Tel.: (11) 4708-4526 – E-mail: em.therezacaramante@mairinque.sp.gov.br 

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

1ºROTEIRO DE ABRIL 2021 
 

 Adjetivo 

Observe: 

Terminação em –eza: substantivo abstrato derivado de adjetivo: belo- beleza 

 
1) Agora complete as frases abaixo com o substantivo que deriva do adjetivo indicado entre parênteses. 

a) Maria não conseguia esconder a sua _______ao ler a carta de despedida. (triste) 

b) O frio era tanto que todos estavam sentindo ______. (mole) 

c) A médica disse que a _______ da menina poderia ser sinal de anemia. (fraco) 

d) _______ gera _______ (gentil) 

e) A maior _______ da menina era sua boneca de porcelana (rico) 

f) Não terminei a _______ que minha mãe pediu para fazer no quarto. (limpo) 

g) Perla tinha uma _______ infinita. (delicado) 

h) “És belo, és forte impávido colosso, /e o teu futuro espelha essa _______”. (rico) 

i) Pedro, não confunda _______ com malandragem. (Esperto) 

k) Quero ter a _______ que vocês não chegarão tarde novamente. (certo) 

l) Nem adianta vir com essa _______ menina. (bravo) 

m) Muitas pessoas vivem no nível abaixo da _______ no Brasil. (pobre) 

n) O homem possui uma _______ interior. (grande) 

  

2) Observe: Terminação em –ês: acréscimo de–a para o feminino. Japonês   –   japonesa. 

Após observar a informação acima, complete as frases abaixo: 

a) Aquele que vive e trabalha no campo é o _______ e a mulher é a __________. 

b) O _______ é atualmente, uma das línguas mais faladas no mundo. 

c) Todo príncipe tem sua _______. 

d) A mulher do marquês é a _________. 

e) O homem que mora na China é_______ e a mulher é________. 
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3) Circule na letra do poema “Pensamento surpreendente” todos os adjetivos que encontrar. 

 
Pensamento surpreendente 
Quando eu nasci, era Preto; 

quando cresci era Preto; 
Quando pego sol, fico Preto 

Quando sinto frio, continuo Preto; 
Quando estou assustado, também fico Preto; 

Quando estou doente, Preto: 
E, quando eu morrer, continuarei Preto! 

  
E, você, cara Branco; 

Quando nasce, você é Rosa; 
Quando cresce, você é Branco; 

Quando você pega sol, fica Vermelho; 
Quando sente frio, você fica Roxo; 

Quando você se assusta fica Amarelo; 
Quando está doente, fica Verde; 

                                                Quando você morrer, você ficará Cinzento. 
  
                                                E você vem me chamar de Homem de Cor??! 
 

                               Para ler e reler-Instituto Alfa e Beto,2007, pág.16- Escrito por uma criança 

africana. 

Observe: 

Locução adjetiva: 
 
    Ocorre uma locução adjetiva quando o substantivo está acompanhando por uma expressão que 
desempenha o mesmo papel do adjetivo. Essas locuções sempre são acompanhadas por preposições: 
de, da, sem, do, sem, etc. Ex: toalha de banho. 

  

4) Circule as locuções adjetivas empregadas nas frases abaixo: 

a) Adoro ouvir histórias de lobisomem. 

b) Vivemos em uma cidade do interior. 

c) Nunca gostei de sabonete sem cheiro. 

d) Era igual coceira de bicho-de-pé. 

e) Andei tanto que gastei a sola do sapato. 

f) As ruas com buraco não são o único problema dessa cidade. 
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5) Encontre no caça-palavras os adjetivos indicados abaixo: 

 

  

6) Formule frases com os adjetivos encontrados no caça-palavras acima: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
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7) Observe as imagens abaixo, após escreva 4 (quatro) qualidades para cada uma delas. Em 

seguida, pinte-as. 

 

 

  

 

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

 
Embaixo da ponte, sem número 

 

Katia Calsavara 

    O endereço das famílias R. e S. é um buraco que fica embaixo de um viaduto sem nome, ao lado da 

ponte da Casa Verde, na Zona Norte de São Paulo. Acredite se quiser: o buraco fica na própria estrutura 

do viaduto, como uma toca de tatu. 

    Lá não entra luz do sol, e o chão é de terra batida. Luz elétrica, só à noite, quando os postes da rua 

são acesos. “Mas é melhor que morar na favela. Sonho com uma casa de verdade”, diz Juliana S., 12. 

    Dentro do buraco, duas famílias dividem o espaço. De um lado da ponte, fica a família de Juliana, 

com sete pessoas. Do outro lado, a de Daniel R., 11, que vive com a mãe, os dois irmãos e mais cinco 

primos, que sempre ficam “hospedados” na “casa”. 
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    “Eu falo para os meus amigos que moro neste buraco. Vou esconder por quê? Mas eles dão risada 

de mim”, conta Jaqueline S., 9. 

 

Rua é quintal 

    Espaço para tanta gente não há. As crianças se amontoam para dormir em colchões espalhados 

pelo chão. Além das péssimas condições de higiene, elas correm risco ao brincarem numa área tão 

próxima à rua, onde os carros passam a mais de cem quilômetros por hora. O “quintal” delas é um 

gramado da marginal Tietê. 

      Os meninos engraxam sapatos para ajudar nas despesas, ou então vendem panos de prato. “Tiro 

uns 30 reais às sextas-feiras. Engraxo lá no Bom Retiro”, conta Rafael. Para tomar banho, eles precisam 

esquentar água, que buscam em um posto perto da “casa”. “Eu tomo banho quando dá”, diz o garoto. 

   

 Segundo pesquisa realizada pela Siurb (Secretaria de Infraestrutura Urbana), neste ano, cerca de 1480 

famílias (ou 5600 pessoas) moram embaixo de viadutos em São Paulo. 

(Fonte: Jornal “Folha de São Paulo”, 27 de out. 2001.). 

Questões: 

 1) Qual é o assunto tratado na notícia? 

 _________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

2) As duas famílias, citadas na notícia, enfrentam diferentes problemas pelo fato de morarem em um 

buraco, localizado embaixo de um viaduto. Marque a alternativa que não apresenta um problema 

enfrentado por elas: 

a) péssimas condições de higiene. 

b) inundação provocada pela água da chuva. 

c) risco de morte por atropelamento. 

d) falta de luz solar. 

  

3) Releia este trecho retirado da notícia: 

“Eu falo para os meus amigos que moro neste buraco. Vou esconder por quê? Mas eles dão risada de 

mim”, conta Jaqueline S., 9. ” 

A parte, acima sublinhada, no depoimento de Jaqueline, revela que os amigos dela são: 

a) solidários                   

b) amáveis                   

c) preconceituosos                         

d) piedosos 
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4) Na frase “Além das péssimas condições de higiene, elas correm risco ao brincarem numa área tão 

próxima à rua (…)”, a palavra destacada refere-se a quem? 

 _________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

5) Ao colocar na notícia depoimentos das crianças que moram no buraco, debaixo de um viaduto em 

São Paulo, a repórter utiliza determinado sinal de pontuação. Qual sinal é esse? Para que ele foi 

empregado? 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

HISTÓRIA – PROF.ª CLEIDE – 7º ANO 

1ºROTEIRO DE ABRIL 2021 
 

O Renascimento Cultural foi um movimento que teve seu início na Itália no século XIV e se 

estendeu por toda a Europa até o século XVI. Os artistas, escritores e pensadores renascentistas 

expressavam em suas obras os valores, ideais e nova visão do mundo, de uma sociedade que emergia 

da crise do período medieval.  

Pintores renascentistas: Leonardo Da Vinci, Michelangelo, Rafael Sanzio, Giotto di Bondone, 

Caravaggio e etc.  

Escritores renascentistas: Francesco Petrarca, Giovanni Boccaccio e Dante Alighieri (Itália); Luis de 

Camões (Portugal); Cervantes (Espanha); Shakespeare (Inglaterra). 

Filósofos Renascentistas: Thomas Hobbes, Thomas Morus (Inglaterra); Maquiavel (Itália); Jean Bodin 

(França) e outros como Erasmo de Rotterdan e Michel Montaigne. 

 

Ciência 

Foi também no período do Renascimento que houve o desenvolvimento dos principais traços da 

ciência moderna, como a prática da anatomia – com o estudo de cadáveres – e a observação 

astronômica. A moderna física começou com estudiosos que passaram a se valer de instrumentos para 

ampliar o sentido da visão. Foi o caso de Johannes Kepler e Tycho Brahe, que exerceram grande 

influência sobre Galileu Galilei e, depois, Isaac Newton. 

 

1. Com relação às artes e às letras de seu tempo, os humanistas dos séculos XV e XVI, 

afirmavam: 

 

a)  Que a literatura e as artes plásticas passavam por um período de crescimento, dando 

continuidade ao período medieval. 

b)  Que as letras continuavam as tradições medievais, enquanto a arquitetura, a pintura e a 

escultura rompiam com os velhos estilos. 

c)  Que o período medieval havia sido uma época de trevas e de retrocesso e que apenas a 

educação seria o fator de crescimento do conhecimento. 

d)  Que as artes plásticas continuavam as tradições medievais, enquanto a literatura criava novos 

estilos. 
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2. Marque (V) para Verdadeiro e (F) para Falso: 

(    ) No Renascimento existe a Valorização do Homem. 

(    ) Na mentalidade renascentista o corpo do homem é visto como belo e maravilhoso. 

(    ) Os renascentistas desprezavam a natureza porque era fonte de pecado e da perdição. 

(    ) Leonardo da Vinci, Boticelli, Rafael Sanzio, Michelangelo são artistas do renascimento. 

(    ) A visão do mundo para um renascentista era teocêntrica.  

(    ) O Renascimento Cultural surgiu nas cidades Italianas. 

 

3. Defina os termos: Antropocentrismo e Teocentrismo: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

4. Pesquise: As descobertas da ciência nesse período.  

 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 
GEOGRAFIA – PROF.ª SANDRA – 7º ANO 

1ºROTEIRO DE ABRIL 2021 
 
(EF06GE05). Caracterizar os biomas, ecossistemas e os recursos naturais em diferentes lugares e 

relacionar com os padrões e componentes climáticos, hidrográficos, geomorfológicos, pedológicos e 
biológicos. 
Objetivo do Conhecimento: Relações entre os componentes físico-naturais. 
INTRODUÇÃO 

 No século passado, muito antes do uso de satélites, os exploradores começaram a notar que 
grandes regiões da terra possuíam vegetação semelhante, mesmo em continentes diferentes e que as 
formações vegetais eram determinadas principalmente pelo clima, em especial, temperatura e a 
pluviosidade (quantidade de chuvas).  
Começam então a aparecer classificações das grandes formações vegetais ou biomas da Terra.  
BIOMAS 

Reunião de diversos ecossistemas agrupados em uma única região geográfica com 

características mais ou menos uniformes de clima e geomorfologia. 

DIVERSIDADE / BIODIVERSIDADE 

Os termos "diversidade" e "biodiversidade" são usados com frequência como um indicador do 
número de espécies que ocorre num determinado local. Por exemplo, pode-se dizer que o Brasil possui 
a maior diversidade de mamíferos do planeta (ou seja, possui mais espécies diferentes de mamíferos 
do que qualquer outro país). 
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DIVERSIDADE BRASILEIRA 

O Brasil é dono de uma das biodiversidades mais ricas do mundo, possui as maiores reservas 
de água doce e um terço das florestas tropicais que ainda restam. Estima se que aqui está uma em 
cada 10 espécies de plantas ou animais existentes. Por isso tudo, o Brasil é o país com a maior 
diversidade (riqueza) de vertebrados e plantas do planeta.  
Principais causas da perda de Biodiversidade 

Os principais processos responsáveis pela perda da biodiversidade são: Perda e 

fragmentação dos hábitats; Introdução de espécies exóticas invasoras; Uso de híbridos e monoculturas 
na agroindústria e nos programas de reflorestamento; Contaminação do solo, água e atmosfera por 
poluentes; Mudanças climáticas.  
Classificação recente dos Biomas Brasileiros 
Floresta Amazônica 

A Amazônia ocupa uma área de 4.196.943 km²: a totalidade dos territórios de Acre, Amapá, 
Amazonas, Pará e Roraima e parte dos territórios – em ordem decrescente – de Rondônia, Mato 
Grosso, Maranhão e Tocantins. A grande maioria das florestas tropicais brasileiras está concentrada 
neste bioma que fica localizada a norte do continente sul-americano. 
67% estão em território brasileiro, sendo o restante distribuído entre a Venezuela, Suriname, Guianas, 

Bolívia, Colômbia, Peru e Equador. 

Floresta Amazônica 

A bacia amazônica é a maior bacia hidrográfica do mundo: cobre cerca de 6 milhões de km2 e 
tem 1.100 afluentes. Seu principal rio, o Amazonas, corta a região para desaguar no Oceano Atlântico, 
lançando ao mar cerca de 175 milhões de litros d’água a cada segundo. 
Problemas enfrentados na Floresta Amazônica Intensificação da pesca devido à exportação de 
peixes; crescente poluição das águas fluviais; Contrabando de animais silvestres e da flora; Introdução 
de espécies exóticas; Desmatamento. 

 
Já a Mata Atlântica ocupa uma área de 86.289 km²: a totalidade dos territórios do Espírito Santo, 

Rio de Janeiro e Santa Catarina, e parte dos territórios – em ordem decrescente – de Paraná, São 
Paulo, Alagoas, Sergipe, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Bahia, Pernambuco, Mato Grosso do Sul, 
Rio Grande do Norte e Paraíba.  

 
Mata Atlântica Original       Mata Atlântica Atual 
• A Mata Atlântica é incorporada dentro dos Hotspots. •. Historicamente, foi o Bioma que mais sofreu 
impactos. • 93% do Bioma original foi perdido. Os 7% restantes estão espalhados latitudinalmente. 

•Ações humanas de impacto na região:  desmatamento; extinção da flora; caça e pesca 

indiscriminadas; mineração;   introdução de espécies exóticas; urbanização.       
 
CERRADO 

O Cerrado, por sua vez, ocupa uma área de 2.036.448 km²: a totalidade do Distrito Federal e 
parte dos territórios – em ordem decrescente – de Goiás, Tocantins, Maranhão, Mato Grosso do Sul, 
Minas Gerais, Mato Grosso, Piauí, São Paulo, Bahia, Paraná e Rondônia. É constituído principalmente 
por savanas. 
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Graças a esta excepcional riqueza biológica, o Cerrado – ao lado da Mata Atlântica – é 
considerado um dos hotspots mundiais – em outras palavras, é um dos biomas mais ricos e mais 
ameaçados do planeta. 

Nas últimas décadas, o bioma tem sido visto como uma alternativa ao desmatamento na 
Amazônia.  
 
Caatinga 

A Caatinga ocupa uma área de 844.453 km²: a totalidade do Ceará e parte dos territórios – em 
ordem decrescente – de Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Bahia, Sergipe, Alagoas, 
Minas Gerais e Maranhão. É constituída principalmente por savana estépica. 

 
Único bioma exclusivamente brasileiro, a Caatinga cobre aproximadamente 11% do território 

nacional e abriga 28 milhões de pessoas em sua área original 

 
Caatinga na época das chuvas     Caatinga na época da estiagem 
Pampas 

O Pampa (também chamado de Campos do Sul ou Campos Sulinos) ocupa uma área de 176.496 
km²: só está presente no Rio Grande do Sul.  

 
CAMPOS SULINOS 

 
Devido à riqueza do solo, as áreas cultivadas do Sul se expandiram rapidamente sem um sistema 

adequado de preparo, resultando em erosão e desertificação. Há também degradação do solo pelo 

pastoreio 

Pantanal 

O Pantanal ocupa 150.355 km²: está presente apenas no Mato Grosso e no Mato Grosso do Sul. 
Planície aluvial influenciada por rios que formam a bacia do Alto Paraguai, é constituído principalmente 
por savana estépica alagada, abrigo para uma fauna e flora de rara beleza e abundância 
PANTANAL Marinho 
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O bioma marinho do Brasil, por fim, situa-se sobre a Zona Marinha do Brasil e apresenta diversos 
ecossistemas.  

 
Atividade  

1) Faça um pequeno vocabulário das expressões: bioma e ecossistema. 
2) Liste as características climáticas, solo, rios e paisagens de cada bioma. (Tabela) 
3) Quais as ações humanas degradam a biodiversidade brasileira?   
4) Qual a importância da preservação do bioma da Floresta Amazônica? 
5) Qual o bioma está inserido seu Estado? Quais os impactos da ação humana nesse bioma? 

6) Você deve ter percebido durante a leitura do texto de apoio que a expressão hotspots aparece 
várias vezes. Não despertou em você a curiosidade em saber do que se trata? Então vamos lá, é hora 
de pesquisar e explicar como você fez a ligação com os biomas acima citados. 

 
 

REFERENCIA: CURRICULO PAULISTA E MATERIAIS DISPONÍVEL NA EFAPE 
OBSERVAÇÃO: Dúvidas no grupo do WhatsApp ou via meet no dia e horário já disponibilizado no 
WhatsApp.  
 

 

 

CIÊNCIAS – PROF.ª KARINA – 7º ANO 

1ºROTEIRO DE ABRIL 2021 
 

TEMA 5 : O PLANETA EM TRANSFORMAÇÃO 
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      Imagem: https://www.todoestudo.com.br/geografia/placas-tectonicas 

 

 

Tipos de placas tectônicas 
As placas tectônicas podem ser de três tipos: 

- Placas oceânicas: tipos encontrados no assoalho oceânico. 

- Placas continentais: tipos encontrados sob os continentes. 

- Placas oceânicas e continentais: tipos encontrados tanto sob os continentes como também no assoalho 

oceânico. 

Movimento das placas tectônicas 

 

 

 

 

 

 

 

As placas tectônicas estão em constante movimento 
umas em relação às outras. Essa movimentação ocorre devido 
às forças provenientes do interior da Terra, especialmente em 
altas temperaturas. Esses movimentos são lentos e contínuos 

e realizam-se no que chamamos de limites entre as placas, 
podendo ser de afastamento, de colisão ou laterais. O 
resultado são as transformações na crosta terrestre, como a 
formação de montanhas, fossas oceânicas, atividades 

vulcânicas e abalos sísmicos como terremotos e tsunamis. 

                 Limites das placas tectônicas As placas tectônicas estão dividas da seguinte forma na crosta terrestre: 

     Imagem: https://www.escoladigital.seduc.ro.gov.br/odas/limite-das-placas-tectonicas-49360 

https://escolakids.uol.com.br/geografia/por-que-as-placas-tectonicas-movimentamse.htm
https://escolakids.uol.com.br/geografia/vulcao.htm
https://escolakids.uol.com.br/geografia/vulcao.htm
https://escolakids.uol.com.br/geografia/terremotos.htm
https://escolakids.uol.com.br/geografia/maremoto.htm
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Tipos de movimentos das placas tectônicas: 

 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADES: 
1) Sobre a falha Geológica de San Andreas, localizada na Califórnia (EUA), podemos afirmar que: 
a) ela é resultado dos intensos terremotos que assolam a região. 
b) sua origem está relacionada ao movimento de colisão e soerguimento entre duas placas tectônicas. 
c) sua formação não possui relação com a tectônica de placas, uma vez que ela se manifesta apenas na 
superfície terrestre. 
d) ela se formou graças ao movimento de deslocamento tangencial entre duas placas tectônicas. 
2) Explique como acontecem os movimentos das placas tectônicas. 
3) Qual o resultado do movimento dessas placas na superfície terrestre? 
4) Quais são os tipos de placas encontradas na superfície terrestre? Descreva as características de cada uma 
delas. 
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TEORIA – PROF.º OTANIEL – 7º ANO 

1ºROTEIRO DE ABRIL 2021 
Potenciação 

A potenciação ou exponenciação é a operação matemática que representa a multiplicação de 

fatores iguais. Ou seja, usamos a potenciação quando um número é multiplicado por ele mesmo 
várias vezes. 
Para escrever um número na forma de potenciação usamos a seguinte notação: 

 
Sendo a ≠ 0, temos: 
a: Base (número que está sendo multiplicado por ele mesmo) 
n: Expoente (número de vezes que o número é multiplicado) 
Para melhor entender a potenciação, no caso do número 23 (dois elevado a terceira potência ou dois 
elevado ao cubo), tem-se: 
23 = 2 x 2 x 2 = 4 x 2 = 8 
Sendo, 
2: Base 
3: Expoente 
8: Potência (resultado do produto) 
Exemplos de Potenciação 
52: lê-se 5 elevado à segunda potência ou 5 ao quadrado, donde: 

5 x 5 = 25 
Logo, 
A expressão 52 equivale a 25. 
33: lê-se 3 elevado à terceira potência ou 3 ao cubo, donde: 

3 x 3 x 3 = 27 
Logo, 
A expressão 33 equivale a 27. 
Propriedades da Potenciação 

 Toda potência com expoente igual a zero, o resultado será 1, por exemplo: 50=1 

 Toda potência com expoente igual 1, o resultado será a própria base, por exemplo: 81 = 8 

 Quando a base for negativa e o expoente um número ímpar, o resultado será negativo, por 

exemplo: (- 3)3 = (- 3) x (- 3) x (- 3) = - 27. 

 Quando a base for negativa e o expoente um número par, o resultado será positivo, por 

exemplo: (- 2)2 = (- 2) x (- 2) = +4 

 Quando o expoente for negativo, inverte-se a base e muda-se o sinal do expoente para 

positivo, por exemplo: (2)- 4 = (1/2)4 = 1/16 

 Nas frações, tanto o numerador quanto o denominador ficam elevados ao expoente, por 

exemplo: (2/3)3 = (23 / 33) = 8/27 

Saiba mais sobre as propriedades da potenciação. 
Multiplicação e Divisão de Potências 
Na multiplicação das potências de bases iguais, mantém-se a base e soma-se os expoentes: 
ax . ay = ax+y 
52.53= 52+3= 55 
Na Divisão das potências de bases iguais, mantém-se a base e subtrai-se os expoentes: 

https://www.todamateria.com.br/propriedades-da-potenciacao/
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(ax) / (ay) = ax-y 
(53) / (52) = 53-2 = 51 
Quando a base está entre parênteses e há outro expoente fora (potência de potência), mantém-se a 
base e multiplica-se os expoentes: 
(ax)y = ax.y 
(32)5= 32.5 = 310 
Exercícios de Potenciação 
A potenciação é a operação matemática que representa a multiplicação de fatores iguais. Ou seja, 
usamos a potenciação quando um número é multiplicado por ele mesmo várias vezes. 
Aproveite os exercícios comentados, propostos e questões de concursos para testar seus 
conhecimentos sobre a potenciação. 
1) Determine o valor de cada uma das potências abaixo. 
a) 251 
b) 1500 

c) (
7

9
)2= 

2) Sabendo que o valor de 57 é 78 125, qual o resultado de 58? 
a) 156 250 

b) 390 625 

c) 234 375 

d) 312 500 

3) As potências (-2)4 e -24 são iguais ou diferentes? E qual o resultado? 

 
 
 
 
Fontes: https://www.todamateria.com.br/potenciacao/ 
https://www.todamateria.com.br/exercicios-de-potenciacao/ 

 

GEOMETRIA – PROF.º OTANIEL – 7º ANO 

1ºROTEIRO DE ABRIL 2021 
 

OPV Ângulos oposto pelo vértice. 
 
O que são ângulos opostos pelo vértice?  São aqueles que estão em duas retas concorrentes, mas 

não são adjacentes. 
Ângulos opostos pelo vértice 
Entenda o que são ângulos opostos pelo vértice e quais são suas propriedades. 

 
 

https://www.todamateria.com.br/potenciacao/
https://www.todamateria.com.br/exercicios-de-potenciacao/
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São denominados ângulos opostos pelo vértice (o.p.v.) aqueles cujos lados de um são 
prolongamentos dos lados do outro e vice-versa. 

Se isso parece meio confuso, não se preocupe. A melhor forma de entender o que são ângulos 
o.p.v. é observando uma figura deles e associando ao nome “opostos pelo vértice”. Veja: 

 
Na figura, temos o vértice v e os ângulos a, b, c e d, em que: 

 a e b são o.p.v. 

 c e d são o.p.v. 

Propriedades dos ângulos opostos pelo vértice 
1) Dois ângulos opostos pelo vértice são congruentes, isto é, eles têm a mesma medida em graus. 
Desse modo, na figura anterior, temos: 

 a = b 

 c = d 

2) Os ângulos adjacentes são suplementares, ou seja, juntos formam um ângulo de 180°. 
 
Assim, temos: 
a + c = 180° 
c + b = 180° 
b + d = 180° 
d + a = 180° 
 
Exemplos: 
a) Determinar o valor de a e c, na figura abaixo: 

 
 
Os ângulos a e 143° são o.p.v., então, pela Propriedade 1, eles têm a mesma medida. Logo: 
a = 143° 
Os ângulos c e 37° também são o.p.v., assim: 
c = 37° 
 
 
 
 
 
 

https://escolaeducacao.com.br/tipos-de-angulos/
https://escolaeducacao.com.br/wp-content/uploads/2020/04/angulos-opostos.png
https://escolaeducacao.com.br/wp-content/uploads/2020/04/exemplo-angulos-opostos-2.png
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b) Determinar o valor de x, y e z na figura a seguir: 

 
Os ângulos x e 70° são o.p.v., utilizando a Propriedade 1, da congruência entre eles, temos que: 
x = 70° 
Os ângulos y e 70° são adjacentes, então considerando a Propriedade 2, eles são suplementares. 
Portanto, temos que: 
y + 70° = 180° 
y = 180° – 70° 
y = 110° 
Os ângulos y e z são o.p.v., assim: 
z = y 
z = 110° 
 

Exercícios 
1. Dois ângulos opostos pelo vértice (OPV) são  
(A) complementares.  
(B) congruentes.  
(C) rasos.  
(D) suplementares.  
(E) replementares. 
 
2. se dois ângulos (OPV) são congruentes, então se um mede 35° o outro mede : 
(a) 120° 
(B) 35° 
(C) 20 ° 
(D) 15° 
(E) 250° 
 
Fonte: https://escolaeducacao.com.br/angulos-opostos-pelo-vertice/ 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA – PROF.ª LILIAN – 7º ANO 

1ºROTEIRO DE ABRIL 2021 
Ginástica Artística feminina. 

 Provas oficiais femininas 

 Salto sobre a mesa: Nesta prova, a ginasta deve executar dois saltos, os quais, assim como na 

prova masculina, poderão ser iguais ou diferentes, prevalecendo a maior nota dada ao árbitro. 

Os saltos devem apresentar giros (mortais e/ou piruetas) e o seu desenvolvimento apresenta a 

mesma divisão da prova masculina. 

https://escolaeducacao.com.br/angulos-opostos-pelo-vertice/
https://escolaeducacao.com.br/wp-content/uploads/2020/04/angulos-opv-congruencia.png
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 Paralela assimétrica: Neste aparelho as barras são colocadas com uma distância de 1m a 

1,60m entre si e apresentam alturas diferentes (1,45m a barra menor e 2,25m a barra menor e 2,25m 

a barra maior) em relação ao colchão. 

Durante a sequência de exercícios, a ginástica deverá fazer trocas entre as barras (no mínimo 
três), combinando movimentos variados como impulsões, giros, balanços circulares, elementos de voo, 
piruetas, mortais e trocas de mãos. 

 
 

 Trave de Equilíbrio: Este aparelho tem um comprimento de 5m é posicionado a 1m de altura 

em relação ao colchão (este deve ter em torno de 20 cm de altura). A atleta realiza todas as manobras 

sobre uma superfície que tem apenas 10 cm de largura. A sequência executada deve apresentar 

variações rítmicas; explorar todas as direções; desenvolver movimentos 

acrobáticos, giros e saltos; demonstrar equilíbrio e flexibilidade. 

 Na foto ao lado, observamos a ex atleta de Ginástica Artística Priscila 
Cobello (de São Roque) competindo pela seleção Brasileira na trave de 
equilíbrio. 
                                    

 Solo: A atleta tem até 90 segundos para executar a sua série de 

exercícios. As medidas do tablado são as mesmas da prova masculina (12 m 

X 12 m mais 1 m de segurança). Diferente da prova masculina, na 

apresentação feminina, é obrigatória a utilização de música, que deverá ser apenas instrumental 

(sem vocal). 

A sequência coreográfica deve combinar movimentos acrobáticos elementos ginásticos, 
explorando as variações rítmicas e a expressão artística. A atleta deve aproveitar toda a área de 
apresentação do tablado e explorar todas as direções. 

 
Nessa primeira foto, observamos o solo e na segunda foto os quatro aparelhos femininos. 
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ATIVIDADES 

1) Quantas provas (aparelhos) contempla a Ginástica Artística feminina? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

2) Qual a diferença na execução do solo masculino e da feminina em relação a música? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

EDUCAÇÃO ARTÍSTICA – PROF.ª SILVIA – 7º ANO 

1ºROTEIRO DE ABRIL 2021 
 

Aula 1 A ciência e a arte do luthier 

     Como as pessoas começaram a construir instrumento? Quem constrói? 
     Há muita ciência, matemática e arte na fabricação de instrumentos musicais. Para construir 
instrumentos é preciso saber sobre medidas, proporções, formas e ter conhecimento sobre a acústica, 
porque cada instrumento tem suas características. Luthier é o nome do profissional que constrói 
instrumentos musicais. Esse serviço é muito especializado exige conhecimento e habilidade para 
transformar materiais em instrumentos. 

Atividade 
1º Dê uma de luthier crie um instrumento e poste como tocá-lo. 

Aula 2 Ritmos afro-brasileiros 
     Os ritmos afro-brasileiros surgiram no decorrer da nossa história e fazem parte da vida dos 
brasileiros não só no Carnaval, mas em diversos momentos. 
     O batuque, também chamado batucada, foi trazido ao Brasil pelos africanos em manifestações 

culturais que envolviam o canto e a dança. Os instrumentos de percussão são tradicionalmente 
acompanhados por fontes sonoras improvisadas, como os utensílios de cozinha (pratos, frigideiras, 
colheres etc.) além de palmas. Com o passar do tempo foram introduzidos o cavaquinho, o agogô, a 
cuíca e instrumentos de sopro. 
     O frevo, forte presença no Carnaval do Nordeste (Pernambuco) envolve música e dança. Os 
instrumentos musicais usados no frevo são: corneta, trompete, flauta, caixa etc. 
     Samba de roda originado na Bahia do século XIX, é o samba tradicional, mistura música, dança, 

poesia e festa 
     Afoxé é uma manifestação típica de Salvador muito influenciado pelo candomblé, as cantigas em 

iorubá, acompanhadas por atabaques, agogôs, afoxés e xequerês. O ritmo e a melodia entoados são 
os mesmos dos terreiros. 
     Coco de roda é um ritmo musical realizado com instrumentos como ganzá, surdo, pandeiro e 
triângulo é marcado por palmas e pela batida dos tamancos usados pelos dançarinos; também é 
chamado de pagode ou zambê. 
     Samba nascido do batuque baiano, trazido da Bahia para o Rio de Janeiro no final do século XIX o 

samba se desenvolveu nas casas das tias baianas (negras que recebiam artistas em suas residências), 
na casa de uma delas Tia Ciata foi composto o primeiro samba gravado. Chamado “Pelo Telefone”. 
Com o passar do tempo o samba foi se espalhando foram criadas outras maneiras de se fazer samba 
como: samba de morro, com seu ritmo bem marcado, partido alto com letras improvisadas. Foram 
muitos desdobramentos até chegar aos sambas-enredo. 
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Aula 3 Atividades 

 

1º Pinte os instrumentos mencionados no texto, desenhe ou nomeie os que não encontrar. 
 

   
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 
Aula 4 Atividade 

 
3º Coloque V verdadeiro ou F falso e assinale a alternativa correta 
 
(   ) os ritmos afro-brasileiros acontecem somente no carnaval 
(   ) utensílios de cozinha podem ser usados como objetos sonoros 
(   ) afoxé não tem influência religiosa 
(   ) é preciso ter habilidade para construir instrumentos 
(   ) o primeiro samba a ser gravado foi “ Carinhoso” 
(   ) pagode ou zambê é uma denominação de coco de roda 
(   ) Tia Ciata era uma baiana que recebia artistas em sua casa no Rio de Janeiro 
(  )a melodia e o ritmo dos blocos de afoxé são o mesmo dos terreiros de candomblé  
 
A (  ) V,V,F,V.F,V,F,V 
B (  ) F,F,V,V,F,V,V,F 
C (  ) F,V,V,V,F,V,V,V 
D (  ) F,V,F,V,V,V,F,F 
E (  ) F.V,V,F,V,F,V,V, 
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INGLÊS – PROF.ª ROSÂNGELA – 7º ANO 

1ºROTEIRO DE ABRIL 2021 
 

Questão 1 – Observe o bairro onde você mora e veja quantos comércios existem. Você conhece em 
inglês os nomes de estabelecimentos? Vamos conhecer alguns deles?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Drugstore   Grocery    Bakery 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
School             Church 
 
Questão 2 - Agora vamos conhecer essas palavras acima, faça a tradução. 

a) Drugstore - _________________________________________________ 
b) Grocery - __________________________________________________ 
c) Bakery - ___________________________________________________ 
d) School - ___________________________________________________ 
e) Church - ___________________________________________________ 
 
Questão 3 – No espaço abaixo faça um desenho que represente o seu bairro e coloque os nomes em 
inglês. 
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Questão 4 – Escreva em inglês os nomes na cruzadinha. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Questão 5 –   Relacione a coluna A com a coluna B. 

a) A place when you can read or borrow books, magazines, etc. 
b) A building for keeping a car. 
c) A place where children study. 
d) Aplace for keeping money safe. 
e) A small restaurant. 
f) A place where people go if they have healthy problems. 
g) A place for showing films. 
 
(       )  cafe 
(       ) library 
(       ) hospital 
(       ) school 
(       ) Bank 
(       ) garage 
(       ) cinema 

 


