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3º ROTEIRO DE MAIO ou 11ª ATIVIDADE – MAIO/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 se 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; 

 Os professores criaram grupos de WHATSAPP para a melhor 
comunicação entre todos;  

 ENTREGAR DO DIA 24/05/21 ATÉ 28/05/21. 
 
 

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 

OTANIEL 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 

OTANIEL MATEMÁTICA atividadesmatematicatcc@outlook.com 

LILIAN EDUCAÇÃO FÍSICA limesqta@gmail.com 

SILVIA ARTE silviaregico@yahoo.com.br 

ROSANGELA INGLÊS rosangelamarialeite1972@gmail.com 

 

DISQUE 100- DENÚNCIA DE ABUSO E EXPLORAÇÃO CONTRA A CRIANÇA E ADOLESCENTE. VOCÊ 

FICA NO ANONIMATO 
 

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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Busque no texto as palavras para decifrar o enigma e encontre-as no caça-palavras. 
 
1) O ___________ sexual acontece quando um adulto, homem ou mulher, ou mesmo 
um adolescente mais velho busca satisfazer seus desejos sexuais com um menino ou 
uma menina. 
2) Já a ____________________ tem a ver com a questão econômica. 
3) As ________________ são meninas e meninos que nem entraram na adolescência 
ainda (menores que treze anos). 
4) Não é possível reconhecer o ______________ somente olhando para ele na rua. 
5) _________________ se um adulto quiser muito ficar sozinho com você. 
6) Para _________________ a internet é o principal meio de divulgação sobre a 
pedofilia. 
7) Se você ou um amigo é vítima de abuso, é importa falar com um _________ de sua 
confiança sobre o problema. 
8) Peça ___________ ao Conselho ______________ que é o responsável por zelar 
pelo cumprimento dos direitos das crianças e adolescentes. 
9) O nosso ___________ é a nossa primeira casa. 
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GRAMÁTICA – PROF.ª EDNA – 7º ANO 

3ºROTEIRO DE MAIO 2021 
 

                                                              ATIVIDADE GRAMATICAL 

1ª AULA 

VERBOS 
Um verbo é uma palavra que indica acontecimentos representados no tempo, como uma ação, um 
estado, um processo ou um fenômeno. Os verbos flexionam-se em número, pessoa, modo, tempo, 
aspecto e voz. As orações e os períodos desenvolvem-se em torno de um verbo. Para conjugarmos 
os verbos temos de ter em conta as flexões a seguir. 

 Pessoa: 1.ª (eu, nós); 2.ª (tu, vós) e 3.ª (ele, eles). 
 Número: Singular (eu, tu, ele) e Plural (nós, vós, eles). 
 Tempo: Presente, Pretérito e Futuro. 

 
Os verbos são classificados em 

 Verbos de 1ª conjugação: terminados em -ar; 
 Verbos de 2ª conjugação: terminados em -er; 
 Verbos de 3ª conjugação: terminados em -ir e em -or. 

2ª e 3ª AULA 

  

 
 

1 – Circule os verbos das frases abaixo: 
 
   A – Os meninos brincavam com a bola. 
    B – Papai me chamou para passear no parque. 
   C – Entrei, falei com o diretor. 
   D – Ao sentir a patadas, o lobo correu. 
   E – Tu és forte, és corajoso e conheces tudo. 
   F – A borboleta tem asas coloridas. 

 
2– Escreva ao lado: ação, fenômeno ou estado. 
  A – Chovia muito. _________ 
  B – Ela era infeliz._________ 
  C – Relampejou muito.______  
  D – As crianças brincavam. ______ 
  E – Ventava muito._______ 
  F – Marta estava contente.______  
  G – O menino está triste. ________ 

https://escolakids.uol.com.br/portugues/a-primeira-conjugacao-dos-verbos-ar.htm
https://escolakids.uol.com.br/portugues/a-segunda-conjugacao-dos-verbos--er.htm
https://escolakids.uol.com.br/portugues/a-terceira-conjugacao-dos-verbos-ir.htm
https://1.bp.blogspot.com/-tdv8l67YvAg/WgSk69bPCRI/AAAAAAAAEKE/vFHHfncGpcMgFEL6HfzMcqTYkUO-9uwTgCLcBGAs/s1600/VERBOS.jpg
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3 – Coloque o pronome pessoal de acordo com a terminação do verbo: Eu, tu, ele, nós, vós, eles. 
a)    ____escrevemos. 
b)    ____viveste. 
c)    ___ falastes. 
d)    ___ recebeu. 
e)    ___ vendo 
f)     ____estudamos. 
g)    ____cantou. 
h)   ____ achei. 
i)     ____ jogamos. 
j)      ___ _cantais. 
k)    ____cantou. 
 

 
4 – Reescreva as frases pelos tempos adequados dos verbos indicados nos parênteses: 
a)    Ontem eu__________ um lobo-do-mar. (Conhecer) 
b)    No mês passado, os alunos________ verbos. (Estudar) 
c)    Hoje ______ um bonito dia. (Estar) 
d)    No próximo ano eu _____ no ensino médio. (Estar) 

 
 

5 – Complete as frases com o verbo que você julgar conveniente: 
a)    A menina ______ calada. 
b)    O motorista _____ o sinal. 
c)    A noite ______ fria. 
d)    O homem ______ a escada. 
e)    Um pássaro ______ na janela. 
f)     Todos ________ alegres. 
g)    O menino ________ atrás da bola. 

 

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

INTERPRETAÇÃO TEXTUAL 

1ª AULA 
 

A biografia é um tipo de texto que narra a história da vida de alguém. 
A palavra biografia é composta pelos termos de origem grega bio (vida) e grafia (escrita). 

                        

                               Zilda Arns 
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    Zilda Arns era médica pediatra e fez trabalhos sociais importantes na divulgação dos 

direitos das crianças e idosos e no combate à desnutrição e à mortalidade infantil. 

    Catarinense de Forquilhinha, Zilda foi a 13ª filha de uma família com 16 irmãos. Nascida 
em 25 de agosto de 1934, ela começou a cursar Medicina em 1953, enfrentando a 

resistência inicial de seu pai, que não achava a profissão adequada para uma mulher. 

    De 1955 a 1964, foi médica pediatra no Hospital de Crianças César Pernetta, em Curitiba. 
Em 1981, atuou como diretora de Saúde Materno-Infantil da Secretaria de Saúde do 

Estado do Paraná. 

    Em 1983, Zilda fundou e passou a coordenar a Pastoral da Criança, da Conferência 

Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB). Seu trabalho foi muito importante no 
desenvolvimento de novas políticas públicas e na diminuição das taxas de mortalidade 

infantil no País. 

    Ela ganhou vários prêmios por sua atuação na área social. Em 2001, foi uma das 
indicadas ao Prêmio Nobel da Paz. E em 2002, foi declarada Heroína da Saúde Pública das 

Américas, título concedido pela Organização Pan-Americana de Saúde (Opas). 

    Em 2008, Zilda assumiu a direção da Pastoral Internacional da Criança. Também fundou 
e coordenou a Pastoral da Pessoa Idosa. Seu trabalho espalhou-se por vários países, 

especialmente na África, América do Sul e Ásia, em benefício da população mais fragilizada 

pela pobreza. 

    Zilda Arns morreu no dia 12 de janeiro de 2010, no Haiti, durante um grande terremoto. 

Ela estava em Porto Príncipe, em missão humanitária, para introduzir a Pastoral da Criança 

naquele país. 

Disponível em: <plenarinho.leg.br – Câmara dos Deputados>. 

                                  2ª AULA 

 1 – Em “Zilda Arns era médica pediatra e fez trabalhos sociais importantes na divulgação 

dos direitos das crianças e idosos e no combate à desnutrição […]”, o texto: 
 

(     ) interpela Zilda Arns. 

(     ) apresenta Zilda Arns. 

(     ) caracteriza Zilda Arns. 

 2 – Segundo o texto, o pai de Zilda Arns opôs-se inicialmente ao fato de a filha cursar 

Medicina. Por quê? 

R: 
 3 – Na parte “Seu trabalho foi muito importante no desenvolvimento de novas políticas 

públicas e na diminuição das taxas de mortalidade infantil no País. ”, o vocábulo “e” 

indica: 

(  ) fatos que se somam. 

(  ) fatos que se alternam. 

(  ) fatos que se contradizem. 
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    3ª AULA 

  4 – No período “Ela ganhou vários prêmios por sua atuação na área social.”, o termo 

destacado exprime: 
 

(   ) causa. 

(   ) assunto. 

(   ) finalidade. 

 5 – De acordo com o texto, Zilda Arns “[…] fundou e coordenou a Pastoral da Pessoa 

Idosa.”, no ano de: 

 

(     ) 2001. 

(     ) 2002. 

(     ) 2008. 

 

 6–No segmento “Seu trabalho espalhou-se por vários países, especialmente na África, 

América do Sul e Ásia […]”, a palavra sublinhada poderia ser substituída por: 
 

(     ) “paralelamente”. 

(     ) “principalmente”. 

(     ) “especificamente”. 

 7 – Sublinhe o pronome que retoma Zilda Arns neste fragmento do texto: 

 
“Ela estava em Porto Príncipe, em missão humanitária, para introduzir a Pastoral da 

Criança naquele país. ” 

Questão 8 – O texto sobre Zilda Arns é: 

 

(   ) uma biografia. 

(   ) uma reportagem. 

(   ) um artigo de opinião. 

                                       4ª AULA 

Vocês acabaram de ler a biografia da médica Zilda Arns, agora é a sua vez de você ( aluno) fazer 
uma breve biografia da sua vida. 
* SIGA ESSE ROTEIRO 

1 - Qual o seu nome completo?  

Qual a sua idade?  

Qual a data de seu aniversário?  

Naturalidade.  

Filiação.  
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Profissão.( que pretende ter no futuro)  

 

2 - Conte um pouco da história da sua família (Quem faz parte, como eles são, em que 

trabalham);  

As suas lembranças da infância, as brincadeiras preferidas;  

 

3 - Lembranças de quando começou a estudar;  

As pessoas e os fatos que mais marcaram o seu percurso escolar;  

Quais foram/são os adultos mais admirados, como eles eram/são;  

Quais os aspectos mais marcantes do início de sua adolescência;  

 

4 - O que você gosta de fazer no seu tempo livre;  

Como você se descreveria hoje;  

Quais são as suas principais características (físicas e psicológicas), interesses e habilidades;  

Quais são os seus “pontos fortes” e os “pontos fracos”;  

 

QSe pudesse, o que mudaria na sua vida?  

Você acredita em Deus? Quanto?  

 

6 - Quem são as pessoas mais importantes da sua vida hoje?  

O que acha da amizade? Tem muitos amigos? Cite alguns.  

 

7 - Hoje, qual o papel da escola na sua vida?  

Qual é o seu maior sonho?  

Qual é o seu maior medo?  

 

8 - Como você vê o mundo? 
 

 

HISTÓRIA – PROF.ª CLEIDE – 7º ANO 

3ºROTEIRO DE MAIO 2021 
 

 

Nome: 

 
A formação e o funcionamento das monarquias europeias: a lógica da centralização política e 

os conflitos na Europa 
 

A Formação das Monarquias Nacionais ocorreu durante o período da Baixa Idade Média, entre os séculos XII e 

XV, nos países da Europa Ocidental, 

com destaque para as monarquias portuguesa, espanhola, francesa e inglesa. Para compreender como ocorreu esse 

processo leia o texto a seguir: 
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Formação das Monarquias Nacionais 

Esse processo ocorreu de maneira similar nos países europeus, entretanto, em tempos distintos. Em Portugal teve 

início no século XII, com a Dinastia de Borgonha (Dinastia Afonsina), sendo mais tarde consolidada pela Dinastia 

de Avis. 

Na Espanha ocorreu a partir da União dos reinos de Aragão e Castela, apresentando seu apogeu com a Dinastia de 

Habsburgo. Ambos países (Portugal e Espanha) começaram o processo de formação dos estados nacionais após a 

expulsão dos Mouros (muçulmanos) que habitavam a península ibérica desde o século VIII. Na França, considerada 

exemplo máximo do absolutismo europeu, esse processo foi consolidado com a Dinastia Capetíngia e a Dinastia 

Valois; e, por fim, na Inglaterra, com a Dinastia Plantageneta e a Dinastia Tudor. Observe que tanto na Espanha, 

quanto na França e na Inglaterra, a formação dos estados nacionais tiveram início no século XV. 

 

Contexto Histórico: Resumo 

Com a crise do sistema feudal na Baixa Idade Média (XI e XV), o crescimento demográfico, o surgimento da 

burguesia e o desenvolvimento do comércio, a partir da expansão das rotas marítimas, os países europeus foram 

criando seus próprios modelos de centralização política, donde o rei tornou-se uma das figuras mais importantes 

ao lado da Igreja e da nova classe que surgia: a burguesia. 

Junto a isso, os ideais mercantilistas dos quais estavam imbuídos os novos mercadores, comerciantes e profissionais 

burgueses, aceleraram o nascimento de um novo sistema econômico: o capitalismo. Antes de mais nada, devemos 

ter em conta que esse sistema que surgiu, tratava-se de um capitalismo primitivo (um pouco diferente do conceito 

que temos hoje dele), pautados nos ideais do lucro, monopólio comercial, protecionismo alfandegário (proteção da 

economia pela entrada de produtos estrangeiros), metalismo (acúmulo de metais preciosos), os quais levaram à 

introdução da moeda como valor de troca. 

Enfim, o sistema feudal e rural (administrado pelos senhores feudais), foi substituído pelo sistema capitalista, onde 

o crescimento das cidades (burgos) e a intensificação do comércio e das feiras livres pela classe burguesa marcou 

o período que ficou conhecido como Renascimento Comercial e Urbano. 

Diante disso, os senhores feudais que possuíam grande poder na Idade Média, começam a perder sua posição, 

donde o Rei torna-se a figura responsável por administrar a política e a economia. Esse grande poder atribuído ao 

Monarca foi efetivado pelo apoio recebido da nobreza e sobretudo dos burgueses, a nova classe social que 

enriquecia cada vez mais, com o desenvolvimento do comércio. 

Desde o surgimento e organização da classe burguesa, eles lutavam pela autonomia das cidades (dominadas ainda 

pelos senhores feudais), movimento que ficou conhecido como Movimento Comunal, referente às Comunas, ou 

cidades livres, libertadas das mãos dos senhores feudais. 

Foi assim que a crise do sistema feudal e medieval teria sido solucionada, ou seja, por meio da centralização política 

nas mãos do Monarca (Rei), donde ele, como o poder soberano, decretava as leis, arrecadava impostos bem como 

organizava os exércitos nacionais. Todas essas características mediante o poder centrado numa única figura 

soberana, o Rei, ficou conhecida como Absolutismo Monárquico. A partir disso, foram criados os Estados 

Nacionais, os quais apresentavam suas fronteiras, limites dos territórios e o exército nacional (para segurança da 

nação). No âmbito econômico, as monarquias nacionais visavam a unificação dos padrões monetários e também 

um sistema de cobrança dos impostos. 

Em suma, a união dos interesses políticos dos Reis e os interesses econômicos da burguesia, foram essenciais para 

formação das Monarquias ou Estados Nacionais, extinguindo o domínio dos senhores feudais do período medieval, 

dando início a Era Moderna. 

 

EXERCÍCIOS 

Assinale a alterativa correta:  

 

1- As monarquias nacionais ocorreu durante o período: 

a) Alta idade média 

b) Baixa idade média 

c) Idade Antiga 

d) Idade dos metais. 

 

2- O sistema feudal foi substituído por qual sistema? 

a) Mercantilista 

b) Escravidão 

c) Anglicano 

d) Capitalista 
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3- Nesse período, grande poder foi atribuído ao monarca que foi efetivado pelo apoio: 

a) Clero 

b) Cavaleiros 

c) Senhor feudal 

d) Burgueses 

 

4- O movimento para deixar livre, libertar as cidades dos senhores feudais ficou conhecido como: 

a) Movimento social 

b) Movimento comunal 

c) Movimento comunal e social 

d) Movimento Mercantilista 

 

5- A união dos interesses políticos dos Reis e os interesses econômicos dos burguesia, foram essências para: 

a) Formação das monarquias ou estados nacionais . 

b) Formação de novos feudos 

c) Formação de novas igrejas 

d) Formação de novas cidades. 

 

GEOGRAFIA – PROF.ª SANDRA – 7º ANO 

3ºROTEIRO DE MAIO 2021 

 
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 

especial no Estado de São Paulo. 

UNIDADE TEMÁTICAS> CONEXÕES E ESCALAS 

OBJETO DE CONHECIMENTO: FORMAÇÃO TERRITORIAL DO BRASIL 

 

 CONSOLIDANDO CONHECIMENTOS 

 

1. Leia atentamente a tabela abaixo, que mostra a entrada de imigrantes no Brasil e em São Paulo até 

1930, e responda: 

 

                         ENTRADA DE IMIGRANTES NO Brasil e em são Paulo até 1930 

 

Período Imigrantes 

entrados no 

Brasil 

Imigrantes 

entrados em 

São Paulo 

Imigrantes 

subsidiados* 

em São Paulo 

Imigrantes 

espontâneos**em 

São Paulo 

Não 

especificados 

em São Paulo 

Até 1889    624 959   205 608      22 886        5 007 177 715 

1890-1899  1198 325    735076    596 004    139 072 ************ 

1900-1909    623 405    388 708    164 384    224 324 ************ 

1910-1919    815 453    480 509    186 383    292 117 ************ 

1920-1930    909 317    752 080    181 732    530 704 ************ 

Total 4 171 459 2 561 981 1 151 389 1 193 224 ************ 

 

*Imigrantes subsidiados eram aqueles cujas passagens de vinda e a hospedagem até instalar-se nas 

propriedades rurais eram pagas pelo governo brasileiro ou paulista. 

 

GEOGRAFIA PROFESSORA SANDRA 

SOBRAL 

3º ROTEIRO 11ª ATIVIDADE 

7ºANOS 
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**Imigrantes espontâneos eram aqueles que vinham para o Brasil e instalavam-se com seus próprios 

recursos. 

 

Fonte: elaborada com base em LANZA, A. L; LAMOUNIER, M. L. A América Latina como destino dos 

imigrantes: Brasil e Argentina (1870-1930). Cadernos Prolam/USP 14 (26), p. 90-107. Disponível em: 

http://www.periodicos.usp.br/prolam/article/viewFile/102283/100656. Acesso em: 26 jul. 2018. 

 

a) De acordo com os números, o estado de São Paulo foi a principal área de atração de imigrantes do 

país nesse período? 

 

 

b) Qual foi o período com maior contingente de imigrantes subsidiados em São Paulo? 

 

 

2) Leia o texto a seguir, que trata do momento em que a cidade de Bauru (SP) tornou-se “o ponto de 

entroncamento de três importantes ferrovias (a Nordeste do Brasil, a Paulista e a Sorocabana)”, no 

começo do século XX, deixando para trás o seu passado de povoado distante da capital paulista. 

 

 

De “boca do sertão” a cidade de espantos 

 

 Num mapa da então província (hoje Estado) de São Paulo de 1886, o último povoado urbano do 

noroeste paulista é Bauru, então uma vila com fama de ser a “boca do sertão”. Tudo a oeste do lugarejo é 

descrito como “terrenos desconhecidos povoados por indígenas”, parte do mundo dito selvagem. Dez anos 

mais tarde, essa localidade é elevada à condição de município. Mas a cidade, que tem pouco menos de 8 mil 

habitantes na virada do século 19, só começa a se estruturar e crescer de verdade com a chegada dos trilhos 

de ferro. 

 A Noroeste do Brasil, que ali instala sua sede, é inaugurada em 1905, a Paulista chega no ano seguinte 

e a Sorocabana, em 1910. Com o auxílio das locomotivas, Bauru, que está no centro geográfico do Estado, 

“conecta-se com a capital paulista – e com o mundo da modernidade e do capitalismo nascente no país, cujas 

principais figuras viriam a ser os barões do café. 

 Rapidamente, quase todos os hábitos, costumes e modas vigentes nas cidades de São Paulo e do Rio 

de Janeiro são importados pelos habitantes de Bauru, em sua maioria forasteiros, homens e mulheres sem 

família constituída, que migraram para a “entrada do Brasil novo”. Em 1920, pouco depois de as primeiras 

ferroviárias [trabalhadoras] serem contratadas pela Noroeste, sua população bate a casa das 20 mil pessoas. 

Em 1940, esse número sobe para 55 mil. O comércio se desenvolve. Pensões e hotéis são abertos, 

aproveitando a vocação de ponto de passagem da cidade das três ferrovias.   [...] 

 AS MARIAS da Fumaça. Revista pesquisa FAPESP. Disponível em: 

<http://revistapesquisa.fapesp.br/2002/02/01as-marias-da-fumaça/> Acesso em: 26 jul. 2018. 

A partir da leitura, responda: 

 

 

a) De que forma a instalação das ferrovias contribuiu para o desenvolvimento do interior da região 

Sudeste? 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

b) Quais as mudanças nos aspectos culturais que as ferrovias trouxeram para o inteiro? 

 

_______________________________________________________________________ 

 

AULA 2 

 

(EF07GE01) Avaliar por meio de exemplos extraídos dos meios de comunicação, ideias e estereótipos acerca 

das paisagens e da formação territorial do Brasil. 

UNIDADE TEMÁTICA> O SUJEITO E SEU LUGAR NO MUNDO 

OBJETOS DE CONHECIMENTO> IDEIAS E CONCEPÇÕES SOBRE A FORMAÇÃO DO BRASIL 

http://www.periodicos.usp.br/prolam/article/viewFile/102283/100656
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Para integrar > História 

 

Bandeirantes: heróis ou vilões? 

 

 A pobreza da capitania de São Vicente (atual estado de São Paulo) devido à decadência dos canaviais 

durante o período colonial estimulou a organização de expedições pelo interior do Brasil conhecidas como 

bandeiras e entradas. Os bandeirantes – os homens que participavam das bandeiras e entradas - eram 

principalmente paulistas, que, entre os séculos XVI e XVII, atuaram na captura de escravos fugitivos, 

destruição de quilombos, aprisionamento de indígenas, mapeamento de territórios e na procura de pedras 

e metais preciosos. 

 Apesar do romantismo e heroísmo apresentados pela história brasileira, a realidade vivenciada pelos 

bandeirantes era precária. Andavam descalças, as roupas em farrapos, e era comum sofrerem de fome, 

doenças e ataques de animais selvagens e índios hostis. Essa dureza das expedições tornava os bandeirantes 

homens extremamente violentos, ambiciosos e rudes, características muito utilizadas para a escravização de 

índios e combate aos quilombos. Por exemplo, o Quilombo de Palmares foi destruído pela Entrada com mais 

de seis mil homens comandada por Domingos Jorge Velho. 

 As expedições de bandeirantes organizadas por particulares eram conhecidas como Bandeiras. As 

organizadas pelo governo eram conhecidas como Entradas. Tinha geralmente como ponto de partida as 

cidades de São Vicente e São Paulo. Caminhavam seguindo o curso dos rios, criando trilhas e muitas vezes 

seus pontos de apoio se transformaram posteriormente em cidades. [...] 

 Durante o período em que a União Ibérica invalidou as delimitações impostas pelo Tratado de 

Tordesilhas, o bandeirantismo intensificou suas atividades alcançando regiões cada vez mais distantes. As 

explorações dos bandeirantes delimitaram o território brasileiroque conhecemos hoje. Inclusive a 

Amazônia, devido à procura das drogas do sertão. 

 [...] no período em que se consolidou como atividade econômica, a ação dos bandeirantes foi de grande 

importância para a ampliação dos territórios e a diversificação das atividades comerciais.  

 

 BANDEIRANTES: heróis ou vilões? Estado de Minas, 7 jul. 2015. Disponível em: 

https://www.em.com.br/app/noticia/especiais/educacao/enem/2015/07/07/noticia-especial-

enem,665802/bandeirantes-herois-ou-viloes.shtml. Acesso em: 3 jul. 2018. 

 

AULA 3 

 

Com base no texto, responda: 

 

1) Qual o papel dos bandeirantes na formação do território brasileiro? 

 

 

 

 

 

 

 

2) De acordo com o texto, existe um estereótipo acerca da imagem dos bandeirantes e do papel que 

desempenharam na formação do território nacional. Que estereótipo é esse? Quais eram as reais 

metas dos bandeirantes? 

 

 

 

 

 

 

Trocando ideias 

 

 As terras Indígenas e remanescentes de quilombos sofrem com a invasão praticada por agricultores, 

garimpeiros e madeireiros, entre outros, o que frequentemente provoca sérios conflitos. Leia o trecho a 

https://www.em.com.br/app/noticia/especiais/educacao/enem/2015/07/07/noticia-especial-enem,665802/bandeirantes-herois-ou-viloes.shtml
https://www.em.com.br/app/noticia/especiais/educacao/enem/2015/07/07/noticia-especial-enem,665802/bandeirantes-herois-ou-viloes.shtml
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seguir, publicado pelo Instituto Socioambiental, sobre os problemas relacionados à mineração em Terras 

Indígenas. Depois, responda as questões. 

 

Por que não minerar em Terras Indígenas? 

 

 A mineração é uma atividade altamente impactante, podendo contaminar os cursos d´água, o solo e 

a fauna e floras locais. Além disso, historicamente, expõe os povos indígenas diretamente afetados a 

situação de violência. Por isso, mesmo atualmente não sendo permitido em Terras Indígenas, a exploração 

minerária é uma ameaça constante a esses territórios – e aos povos que neles vivem. Atualmente, 177 

Terras Indígenas no Brasil têm incidência de mais de mil processos mineratórios; no total, ksão 44 mil 

processos minerários na Amazônia Brasileira. 

 

Terra Indígena Roosevelt 

 

 A mineração e o garimpo ilegais nessa terra dos Cinta larga, entre Rondônia e Mato Grosso, tem 

gerado conflitos e mortes desde os anos 1950, mas a grande invasão aconteceu nos anos de 2000. 

Desativado várias vezes pelos Cinta larga, o mega-garimpo de Lajes levou 5 000 garimpeiros à TI em 2004 

e, ainda hoje, mais de 500 exploram diamantes na TI. 

 POR QUE não minerar em Terras Indígenas. Terras Indígenas no Brasil. Disponível em: 

<https://terrasindigenas.org.br/pt-br/node/41>. Acesso em: 12 jul. 2018. 

Com base no texto, responda: 

 

1) A mineração compromete o modo de vida dos povos indígenas? Por quê? 

 

 

 

 

 

2) Qual é a importância da demarcação de terras para os povos indígenas e de comunidades 

remanescente de quilombos? 

 

 

 

 

 

 

3) Qual é a sua opinião sobre os direitos desses povos à demarcação de suas terras? 

 

 

 

 

 

 

 

Na rede 

 

Museu do Índio> criado pela Funai, este site contém informações sobre a programação cultural do 

museu e seu acervo. Há ainda link para a Biblioteca Marechal Rondon, jque contém o principal 

acervo brasileiro sobre assuntos indígenas. 

www.museudoindio.org.br. Acesso em : 12 maio 2018. 

 

REFERÊNCIAS> CURRICULO PAULISTA HABILIDADES ESSENCIAIS 

Livro Didático Geografia Elian Alabi Lucci – Anselmo Lázaro Branco – William Fugii. Editora Saraiva. // 

Livro didático: Geografia Geral e do Brasil Eustáquio de Sene – João Carlos Moreira Editora Scipione. 

 

 

http://www.museudoindio.org.br/


18 

 

 

CIÊNCIAS – PROF.ª KARINA – 7º ANO 

3ºROTEIRO DE MAIO 2021 
 Sugestão de vídeos complementares: https://www.youtube.com/watch?v=JCrS9TSgrtw - 

Temperatura e calor – Ciências – 7º ano – Ensino Fundamental – Canal Futura 

 https://www.youtube.com/watch?v=ecYI7GUVKPM - Formas de propagação de calor – Ciências – 7º 
ano – Ensino Fundamental – Canal Futura 

https://www.youtube.com/watch?v=xA2lm_smraM - Propagação de calor: aplicações no cotidiano – 
Ciências – 7º ano – Ensino Fundamental – Canal Futura 

 
CALOR 

O calor é a energia térmica que passa de um corpo com maior temperatura para outro com 
menor temperatura. Quando não há diferença de temperatura entre dois corpos, não há transmissão 
de calor dizemos que os corpos estão em equilíbrio térmico, ou seja, estão com a mesma temperatura. 

Para que ocorra troca de calor, é necessário que ele seja transferido de uma região a outra 
através do próprio corpo, ou de um corpo para outro. Existem três processos de transferência de calor 
estudados na termologia, são eles: condução, convecção e irradiação. A irradiação é a propagação de 
ondas eletromagnéticas que não precisam de meio para se propagar, enquanto a condução e a 
convecção são processos de transferência que necessitam de um meio material para se propagar. 
Condução: Quando dois corpos com temperaturas diferentes são colocados em contato, as moléculas 
do corpo mais quente, colidindo com as moléculas do corpo mais frio, transferem energia para este. 
Esse processo de condução de calor é denominado condução. No caso dos metais, além da 
transmissão de energia de átomo para átomo, há a transmissão de energia pelos elétrons livres, ou 
seja, são os elétrons que estão mais afastados do núcleo e que são mais fracamente ligados aos 
núcleos, portanto, esses elétrons, colidindo entre si e com átomos, transferem energia com bastante 
facilidade. Por esse motivo, o metal conduz calor de modo mais eficiente do que outros materiais. 
Convecção: Da mesma forma que o metal, os líquidos e os gases são bons condutores de calor. No 
entanto, eles transferem calor de uma forma diferente. Esta forma é denominada convecção. Esse é 
um processo que consiste na movimentação de partes do fluido dentro do próprio fluido. Por exemplo, 
vamos considerar uma vasilha que contenha água à temperatura inicial de 4°C. Sabemos que a água 
acima de 4ºC se expande, então ao colocarmos essa vasilha sobre uma chama, a parte de baixo da 
água se expandirá, tendo sua densidade diminuída e, assim, de acordo com o Princípio de Arquimedes, 
subirá. A parte mais fria e mais densa descerá, formando-se, então, as correntes de convecção. Como 
exemplo de convecção temos a geladeira, que tem seu congelador na parte de cima. O ar frio fica mais 
denso e desce, o ar que está embaixo, mais quente, sobe. 
Irradiação: Podemos dizer que a irradiação térmica é o processo mais importante, pois sem ela seria 
praticamente impossível haver vida na Terra. É por irradiação que o calor liberado pelo Sol chega até a 
Terra. Outro fator importante é que todos os corpos emitem radiação, ou seja, emitem ondas 
eletromagnéticas, cujas características e intensidade dependem do material de que é feito o corpo e de 
sua temperatura. Portanto, o processo de emissão de ondas eletromagnéticas é chamado de irradiação. 
A garrafa térmica é um bom exemplo de irradiação térmica. A parte interna é uma garrafa de vidro com 
paredes duplas, havendo quase vácuo entre elas. Isso dificulta a transmissão de calor por condução. 
As partes internas e externa da garrafa são espelhadas para evitar a transmissão de calor por 
irradiação.ca. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JCrS9TSgrtw
https://www.youtube.com/watch?v=ecYI7GUVKPM
https://www.youtube.com/watch?v=xA2lm_smraM
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ATIVIDADES 
 
1) Selecione a alternativa que supre as omissões das afirmações seguintes: 
 
I - O calor do Sol chega até nós por _________________________. 
II - Uma moeda bem polida fica __________ quente do que uma moeda revestida de tinta preta, 
quando ambas são expostas ao sol. 
III - Numa barra metálica aquecida numa extremidade, a propagação do calor se dá para a outra 
extremidade por ________________________. 

a) Irradiação – menos – convecção   
b) convecção - mais - radiação. 
c) irradiação – menos – condução   
d) convecção - mais – condução. 

 
2) Julgue as afirmações a seguir: 
 
I – A transferência de calor de um corpo para outro ocorre em virtude da diferença de temperatura 
entre eles; 
II – A convecção térmica é um processo de propagação de calor que ocorre apenas nos sólidos; 
III – O processo de propagação de calor por irradiação não precisa de um meio material para ocorrer. 
Estão corretas: 

a) Apenas I      
b) Apenas I e II     
c) I, II e III     
d) I e III apenas; 

 

3) Um recipiente cilíndrico de vidro tem área da base relativamente pequena se comparada com sua 
altura. Ele contém água em temperatura ambiente até quase a sua borda e é 
colocado sobre a chama de um fogão, como ilustra a figura. 
 A transmissão do calor por meio das moléculas da água durante seu 
aquecimento ocorre apenas por 
a) condução.    
b) convecção.   
c) irradiação.   
d) condução e convecção. 

 
4) Preparar um bom churrasco é uma arte e, em todas as famílias, sempre existe um que se diz bom 
no preparo. Em algumas casas, a quantidade de carne assada é grande e se come no almoço e no 
jantar. Para manter as carnes aquecidas o dia todo, alguns utilizam uma caixa de isopor revestida de 
papel alumínio. A figura a seguir mostra, em corte lateral, uma caixa de isopor revestida de alumínio 
com carnes no seu interior. Considerando o exposto, assinale a alternativa correta que completa as 
lacunas das frases a seguir. 

A caixa de isopor funciona como recipiente adiabático. O isopor tenta ______ a troca de calor com o 
meio por ________ e o alumínio tenta impedir _________. 

 

a) impedir - convecção - irradiação do calor 

b) facilitar - condução - convecção 

c) impedir - condução - irradiação do calor     

d) facilitar - convecção - condução 
 

 
 

 



21 

 

TEORIA – PROF.º OTANIEL – 7º ANO 

3ºROTEIRO DE MAIO 2021 
Multiplicação de Números Inteiros 

O conjunto dos números inteiros surgiu da necessidade de o homem manipular valores negativos, relacionados a 

assuntos comerciais e financeiros. Nesse conjunto, cada número inteiro positivo possui sua representação 

negativa. Na multiplicação de números inteiros, devemos seguir algumas condições de acordo com o sinal dos 

números. Nessas operações o jogo de sinal é usado de forma sistemática, de acordo com o seguinte quadro de 

sinais: 

 

( + ) . ( + ) = + 

( + ) . ( – ) = – 

( – ) . ( + ) = – 

( – ) . ( – ) = + 
 

Os dois números possuem o mesmo sinal. 

 

Número positivo multiplicado por número positivo 

 

(+ 3) . (+ 7) = + 21 

(+ 5) . (+ 9) = +45 

(+ 21). (+ 10) = + 210 

(+ 4) . (+ 9) = +36 

(+ 8) . (+ 10) = +80 

(+ 22). (+ 5 ) = +110 

 

Número negativo multiplicado por número negativo 

 

(– 9) . (– 5) = + 45 

(–12). (– 4) = + 48 

(– 3) . (– 7) = +21 

(– 8) . (– 9) = +72 

(– 10). (– 7) = +70 

(–12). (–5) = +60 

 

O dois números possuem o sinal diferente 

 

Número positivo multiplicado por negativo e vice-versa 

 

(+ 7) . (– 9) = – 63 

(– 4) . (+ 7) = – 28 

(– 6).  (+ 7) = – 42 

(+ 8) . (– 6) = – 48 

(+ 6) . (– 5) = –30 

(–120). (+ 3) = – 360 

 

Vale ressaltar que o elemento neutro da multiplicação é o número 1 (um). Veja: 

 

(+ 1 ). ( + 96) = + 96 

(–1) . (–98) = + 98 

(– 14). (+ 1) = – 14 

(–1) . (+ 9) = – 9 

(+ 2) . (+ 1) = +2 

(–32). (–1) = +32 
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Podemos verificar que na multiplicação de números inteiros ao multiplicamos números com sinais iguais, temos 

que o resultado é um número positivo, e quando multiplicamos números com sinais diferentes, o resultado é um 

número negativo. 

Atividade  

1) Resolva 

A) (-3).(-4)= 

B) (-12).(+3)= 

C) (-3).(-3)= 

D) (-210).(+315)= 

E) (-32).(-32)= 

F) (+10).(+10)= 

Fontes 

https://brasilescola.uol.com.br/matematica/multiplicacao-numeros-inteiros.htm 

 

 

GEOMETRIA – PROF.º OTANIEL – 7º ANO 

3ºROTEIRO DE MAIO 2021 
 
Classificação de Polígonos 

 
Antes de entrar na classificação dos polígonos vou começar por explicar que um polígono é uma figura 

geométrica constituída unicamente por linhas poligonais simples e fechadas. Existem diversas formas de 

classificar os polígonos. Podem ser classificados como convexos e não convexos; como regular ou irregular; ou 

ainda, quanto ao número de lados. Em relação a esta última classificação elaboramos uma pequena tabela, com 

um resumo da nomenclatura e das características dos polígonos. Salientamos ainda que o número de diagonais 

pode ser obtido através da seguinte fórmula:  (em que  representa o número de lados do polígono) e a amplitude 

de cada ângulo interno, pode ser calculada utilizando a seguinte fórmula:  (desde que o polígono seja regular). 

Classificação de Polígonos quanto ao número de lados 

Número de lados Polígono 

1 não existe 

2 não existe 

3 triângulo 

4 quadrilátero 

5 pentágono 

6 hexágono 

7 heptágono 

8 octógono 

9 eneágono 

10 decágono 

11 undecágono 

12 dodecágono 

https://brasilescola.uol.com.br/matematica/multiplicacao-numeros-inteiros.htm
https://www.matematica.pt/faq/poligono-convexo.php
https://www.matematica.pt/faq/poligono-regular.php
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13 tridecágono 

14 tetradecágono 

15 pentadecágono 

16 hexadecágono 

17 heptadecágono 

18 octodecágono 

19 eneadecágono 

20 icoságono 

25 pentacoságono 

30 triacontágono 

40 tetracontágono 

50 pentacontágono 

60 hexacontágono 

70 heptacontágono 

80 octacontágono 

90 eneacontágono 

100 hectágono 

1000 quilógono 

1.000.000 megágono 

109 gigágono 

10100 googólgono 

 

Atividades  
1)O polígono que possui 35 diagonais é conhecido como: 
A) hexágono. 
B) heptágono. 
C) octógono. 
D) eneágono. 
E) decágono. 
 
 
Fonte  
https://operadordecad.wordpress.com/2010/06/21/classificacao-de-poligonos-quanto-ao-numero-de-
lados/ 
https://www.matematica.pt/util/resumos/classificar-
poligonos.php#:~:text=Classifica%C3%A7%C3%A3o%20de%20Pol%C3%ADgonos%20%20%20%20
Nome%20,%20%20120%C2%BA%20%208%20more%20rows%20 
 

 

 

https://operadordecad.wordpress.com/2010/06/21/classificacao-de-poligonos-quanto-ao-numero-de-lados/
https://operadordecad.wordpress.com/2010/06/21/classificacao-de-poligonos-quanto-ao-numero-de-lados/
https://www.matematica.pt/util/resumos/classificar-poligonos.php#:~:text=Classifica%C3%A7%C3%A3o%20de%20Pol%C3%ADgonos%20%20%20%20Nome%20,%20%20120%C2%BA%20%208%20more%20rows%20
https://www.matematica.pt/util/resumos/classificar-poligonos.php#:~:text=Classifica%C3%A7%C3%A3o%20de%20Pol%C3%ADgonos%20%20%20%20Nome%20,%20%20120%C2%BA%20%208%20more%20rows%20
https://www.matematica.pt/util/resumos/classificar-poligonos.php#:~:text=Classifica%C3%A7%C3%A3o%20de%20Pol%C3%ADgonos%20%20%20%20Nome%20,%20%20120%C2%BA%20%208%20more%20rows%20
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EDUCAÇÃO FÍSICA – PROF.ª LILIAN – 7º ANO 

3ºROTEIRO DE MAIO 2021 
 

     

Nome:  Nº  Série:     

11º ATIVIDADE 

     
Taco ou Bets 

 
 Quem nunca viveu a sensação maravilhosa de jogar taco? Em alguns estados, como na região 
sul do Brasil é conhecido como bets. A origem acaba sendo bem variada. Existe uma hipótese que diz 
que a brincadeira é originária do beisebol americano – apesar de que os devotos do esporte digam o 
contrário, que foi o jogo de beisebol que originou do taco. Bets ou taco, o fato é que a brincadeira é 
muito popular em terras brasileiras. 
  A brincadeira não exige muitos recursos materiais. Para estruturar uma partida, você precisa 
de: bola de tênis ou borracha pequena, dois tacos (ou bastão de madeira ou outro material resistente), 
duas garrafas PET(os alvos) e giz. O jogo do taco ou bets é formado por quatro pessoas, divididos em 
duas duplas, sendo dois rebatedores e os outros dois lançadores.  
 A missão do jogo para a equipe rebatedora é fazer pontos cruzando os tacos na metade do 
campo, enquanto para a equipe lançadora é tentar derrubar um dos alvos da equipe adversária. Cada 
rebatedor fica posicionado perto de um alvo com o taco tocando o chão dentro da base desenhada 
com o giz. Os lançadores se posicionam fora do espaço entre as bases normalmente atrás dos alvos. 
O campo para brincar de taco ou bets pode ser em qualquer terreno, mas o mesmo tem que ser 
plano. Vale organizar a brincadeira em um gramado, na praia ou mesmo nas ruas sobre o asfalto 
(cuidado com o trânsito de carros e de pessoas).              https://brasilescola.uol.com.br/educacao-
fisica 
                                                                      Questões 

 
1. Quais são os materiais necessários para jogar Bets? 

 A. Corda, bola de futebol, arco e bola de tênis. 
B. Taco, bola de futebol, bicicleta e lata. 
C. Bola de tênis ou borracha pequena, dois tacos, duas garrafas PET e giz. 
D. Todas as alternativas anteriores. 
 

2. Qual a missão do jogo para equipe rebatedora? 

 
A. Chutar a bola para o gol da outra equipe. 

B. Passar o cone entre a baliza. 

C. Ficar esperando a equipe correr em volta da quadra. 

D. Fazer pontos cruzando os tacos na metade do campo, enquanto para a equipe lançadora é 

tentar derrubar um dos alvos da equipe adversária. 
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EDUCAÇÃO ARTÍSTICA – PROF.ª SILVIA – 7º ANO 

3ºROTEIRO DE MAIO 2021 
 

NOME____________________________________________ºAno__Turma__ 
1ª aula Expressões do corpo 

     No mundo todo, as pessoas brincam e criam jogos para interagir entre si. Cada cultura se manifesta 
por meio de seu conjunto de brincadeiras e jogos. Na brincadeira muitas ações corporais estão 
centradas nos movimentos e na interação. 
     Para começar a falar sobre dança, precisamos voltar nossa atenção para o movimento humano. 
No nosso dia a dia, estamos o tempo todo nos movimentando: caminhando, correndo, pulando, 
sentando, levantando, abaixando, abrindo e fechando porta etc. São movimentos que nos permitem 
realizar algumas ações práticas, e que também podem ser temas para criação em dança. 
     Na dança, passamos a lidar com nossos gestos, nossa capacidade de realizar movimentos de um 
modo um pouco diferente daqueles que utilizamos nas brincadeiras. As ações corporais, como correr, 
parar, cair, rolar são ações que podem ser transformadas em dança, mas, para isso é acontecer é 
necessário que a pessoa tenha intenção de dançar, é preciso transformar os movimentos 
cotidianos do corpo em linguagem da dança por meio de seus elementos:  o tempo, o espaço, o 
peso(força), fluência. 

Atividades RESPONDA COM LETRA BASTÃO 
 Observe as imagens abaixo e responda: 
1º Você reconhece essas brincadeiras? Elas podem ser consideradas dança? 
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 
2º De acordo com o texto o que é preciso para que os movimentos abaixo se transformem em dança? 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
                                            

                                
2ª Aula Ações Corporais 

     O papel da dança na escola não é o de criar dançarinos profissionais e sim permitir a vivência do 
universo do movimento.  
     A dança é uma linguagem artística. Para criar nessa linguagem é importante ter intenção poética, 
ou seja, um jeito de criar de se movimentar criado para expressar uma sensação, uma ideia. 
     Para começar a falar em dança, precisamos voltar nossa atenção para a qualidade do movimento 
humano. Quando nos referimos à qualidade, estamos falando das características, do modo como o 
movimento acontece. Esses movimentos podem ser rápidos, lentos, pesados, fortes, livres ou 
precisos. Nosso corpo possui as chamadas funções mecânicas – dobrar, esticar, torcer – mesmo 
sentados, nós dobramos esticamos, ainda que muito pouco, 
     As ações corporais como, correr, rolar, rodar, balançar etc. podem ser acrescidas de ações 
contrastantes ex. correr-parar; crescer-diminuir; aparecer-sumir e ações complementares; 
desmanchar-derreter-ruir. Esses movimentos corporais podem ser transformados em dança, por meio 
de seus elementos: o tempo, o espaço, o peso, e a fluência. 
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     O dançarino e coreógrafo húngaro Rudolf Laban (1879-1958), foi um incansável pesquisador do 
movimento e estabeleceu alguns parâmetros de ações que podem ser realizadas pelo corpo e nomeou 
de fatores do movimento. São eles:  
Fluência diz respeito ao controle do movimento ex. controlado, restrito, cortado Espaço como nos 
movimentamos no espaço ex. direto, multifocado, flexível.    Peso diz respeito da força empregada na 
ação leve ou firme.                         
Tempo relaciona-se à velocidade e a duração se um gesto súbito como um susto, ou sustentado como 
uma espreguiçada.  
 

Atividades RESPONDER COM LETRA BASTÃO 
1ºQuais são os fatores do movimento e quem os nomeou? ________________ 

 

2º Assinale V para verdadeiro e F para falso  
(   ) Rudolf Laban morreu em 1980 
(   ) Quem pesquisou os fatores do movimento foi Ivaldo Bertazzo 
(   ) as ações corporais podem ser contrastantes e complementares 
(   ) um movimento cotidiano pode se transformar em dança 
(   ) o corpo pode se movimentar no espaço de maneira multifocada 
3º A dança é uma ________ artística, para _____ nessa linguagem é importante ter __________ 
poética, ou seja, um jeito de criar de se __________ criado para expressar uma sensação, uma ideia. 
Assinale a alternativa que completa a frase corretamente 
(   ) atividade, escrever, vontade, comunicar 
(   ) linguagem, falar, intenção, movimentar 
(   ) linguagem, criar, intenção, movimentar 
(   ) atividade, criar, intenção, movimentar 
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         Observando as regras da forma afirmativa, vamos completar o exercício  (crosswords) com os verbos 

entre parênteses 

                                                                     

1 - He --------------- a book every night (to read)                                                  

2 - We --------------- soccer on Wednesday (to play) 

3 - My son --------------- cartoons on TV (to watch)                                                        

4 - I --------------- 5 minutes for the bus on the morning (to wait                                       

5 - I ---------------- the dishes after lunch (to wash)                                                             

6 - My dog --------------- only dog food (to eat) 

 7 - They ---------------- a bike to work (to ride) 

 8 - My family -------------- in the country (to live) 

 9 - My neighbors -------------- a very loud dog (to have) 

10 - Your sister ------------- at home very late at night (to go) 

11 - Children ------------------- early (to sleep)                                                             

12 - A new phone ----------------- a fortune (to cost)                                                   

13 - water ----------------- at 100 degrees celsius (to boil) 

14 - Ana and Vicky --------------------- first graders at school (to teach) 

15 - My car is clean because my husband -------------------- it every Saturday (to wash) 

 16 - The pub ------------------- at 11 o'clock (to close) 

 17 - This is a very nice place to -------------------- (to meet) 

  

 


