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2º ROTEIRO DE JUNHO ou 14ª ATIVIDADE – JUNHO/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 14/06/21 ATÉ 18/06/21. 
 

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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GRAMÁTICA – PROF.ª EDNA – 7º ANO 

2ºROTEIRO DE JUNHO 2021 
 

ATIVIDADE GRAMATICAL 
 

1ª aula 
 
1. Relacione a segunda coluna de acordo com a primeira: 
 
( a ) morremos                                          (   ) verbo na 1ª pessoa do singular  
( b ) podias                                                (   ) verbo na 1ª pessoa do plural 
 ( c ) entrei                                                 (   ) verbo na 3ª pessoa do singular 
( d ) mandava                                            (   ) verbo na 2ª pessoa do singular 
 
2. Sublinhe a forma verbal adequada.  
 
a) A meninada (saiu/saíram) correndo na hora do intervalo.  
 
b) Durante o vendaval (caiu/caíram) todas as folhas da mangueira. 
  
c) (É/Sou) sempre eu que levo a culpa.  
 
d) Os Estados Unidos (fica/ficam) na América do Norte.  
e) Já (chegou/chegaram) os livros que a Janíce encomendou.  
 
f) (Faz/Fazem) parte do elenco a mãe, o pai e a filha. 
  
g) Hoje (é/sou) eu que leio o texto.  
 
h) Oba! Amanhã (começa/começam) as férias.  
 
3 – Numere as frases de acordo com o tempo do verbo: 
 
1 – Presente.                 2 – Pretérito.                 3 – Futuro. 
 
(  ) Ontem, a professora leu uma história. 
(  ) Sairei mais cedo amanhã. 
(  ) Vocês copiaram o texto? 
(  ) Luciana recita uma poesia. 
(  ) Nós já terminamos o trabalho. 
(  ) Os alunos brincarão no pátio. 
(  ) O gatinho bebe leite. 
(  ) A bruxinha jogou água no gato. 
(  ) Visitaremos a vovó no domingo. 
(  ) Eu dividi meu chocolate com ele. 
(  ) Nós compraremos doces. 
(  ) Roberto escorregou. 
(  ) Ela partiu ontem. 
(  ) Dançarei a noite toda. 
(  ) O padeiro vendeu todos os pães. 
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4 – Complete as frases com o verbo entre parênteses no passado (pretérito perfeito) =am ou no futuro 
do presente= ão. 
 

         a)    Ontem os meninos ___________ a competição. (Vencer) 
         b)    No próximo sábado as crianças __________ quadrilhas. (Dançar) 
         c)    Após o cinema, meus pais __________um lanche. (Tomar) 
         d)    Amanhã minhas irmãs _________ no parquinho. (Brincar) 
         e)    Domingo Rodrigo e Diego __________na quadra. (Correr) 
          f)     No torneio de ontem, os carros _________por aqui. (Subir) 

 

 

LIPT – PROF.ª EDNA – 7º ANO 
2ºROTEIRO DE JUNHO 2021 

 
INTERPRETAÇÃO TEXTUAL 

1ª aula 
Resumo do filme  
  WALL-E 
 

 
 

O filme se inicia no ano de 2700, tendo como cenário principal o planeta Terra desabitado*. O 
planeta se transformou num grande depósito de lixo, no qual o personagem principal do filme, Wall-
E, trabalhava para organizar todo esse entulho, sozinho.  
Enquanto isso, os seres humanos se protegiam de toda a sujeira do planeta na estação espacial 
\"Axiom\" e uma máquina foi criada para satisfazer todas as suas vontades, sem receber nada em 
troca. 

Ao longo do filme, percebe-se que os seres humanos que estão a bordo da estação espacial 
estão tão acomodados que são incapazes de se levantar sozinhos ou de se locomover sem auxílio 
de aparelhos especiais. Ficam bastante rechonchudos, pois gastam seu tempo somente comendo e 
fazendo com que os robôs realizem seus desejos mais tolos. Além disso, vivem em frente a uma tela 
que projeta imagens, deixando-os tão parados que se tornam incapazes de reconhecer o mundo à 
sua volta – e também de se relacionar com as outras pessoas. Seus antepassados foram incapazes 
de lutar pelo planeta, deixando-o para trás, cheio de entulhos, para continuarem suas vidas 
preguiçosas e cheias de tecnologia.  

Após entulhar a Terra de lixo e poluir a atmosfera com gases tóxicos, a humanidade deixou o 
planeta e passou a viver em uma gigantesca nave. O plano era que o retiro durasse alguns poucos 
anos, com robôs sendo deixados para limpar o planeta. Wall-E é o último destes robôs, que se 
mantém em funcionamento graças ao auto conserto de suas peças. Sua vida consiste em compactar 
o lixo existente no planeta, que forma torres maiores que arranha-céus, e colecionar objetos curiosos 
que encontra ao realizar seu trabalho. Até que um dia surge repentinamente uma nave, que traz um 
novo e moderno robô: Eva. A princípio curioso, Wall-E logo se apaixona pela recém-chegada. 
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Para verificar se a Terra já está habitável, a empresa envia robôs para lá, sendo um deles a 
Eva (Examinadora de Vegetação Alienígena), que se apaixonará pelo personagem principal (e vice-
versa). 
  
     Fonte: http://educador.brasilescola.com (Texto adaptado para fins pedagógicos) 
 

2ª aula 
Leitura 
A) Trabalhando com o dicionário 
Procure o significado das palavras desconhecidas 
Entulhar 
Retira 
Antepassado 
Compactar 
 

3ª  e 4ªaula 
 
1) Qual é o personagem principal? 
 
2) "O filme se inicia no ano de 2700, tendo como cenário principal o planeta Terra desabitado." Por 
qual motivo o planeta Terra estava desabitado?  
_________________________________________________________________  
 
3) Qual era a missão do Wall-E no planeta Terra? 
 
 
4.Quem fazia o conserto das peças de Wall-e? Por que?  
 
5 Qual o trabalho de Wall-e ? 
 
6-Qual era o sentimento de Wall-E com relação aos humanos? 
  
7-Os humanos viviam a bordo de uma nave chamada Axiom; o que houve com a espécie humana a 
bordo dessa nave? 
 
8- O robozinho Wall-E não é capaz de falar, entretanto ele consegue transmitir alguns sons e 
aprende a palavra EVA. O que esta palavra representa para ele? 

 
  

HISTÓRIA – PROF.ª CLEIDE – 7º ANO 

2ºROTEIRO DE JUNHO 2021 
Nome: 

 

AS GRANDES NAVEGAÇÕES (PARTE III) 

 

Dando sequência aos estudos sobre as Grandes Navegações, vamos estudar as Grandes 

Navegações Espanholas.  

Como sabemos perfeitamente, Portugal foi o país pioneiro nas Grandes Navegações. A Espanha 

foi o segundo país à se lançar aos mares. 
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Tanto Portugal quanto a Espanha, são países pertencentes ao continente europeu. Aliás, são 

países vizinhos e situam-se na chamada península ibérica.  

Mas por que a Espanha não foi o primeiro país à se lançar aos mares? Isso é fácil de se explicar, 

enquanto Portugal, estava numa boa, gozando de paz interna e externa, a Espanha estava envolta 

numa guerra interna, chamada de Guerra da Reconquista, onde os espanhóis lutavam para expulsar 

os mouros de seus territórios. 

Ao longo de quase todo o século XV, os espanhóis presenciaram o desenvolvimento náutico dos 

portugueses e acompanharam os seus inúmeros feitos. A Espanha, no entanto, permaneceu alheia 

às Grandes Navegações até o final do século XV. Isso aconteceu porque, ao longo do século XV, os 

espanhóis tentavam consolidar-se territorialmente. 

Somente com a conquista de Granada (região no sul do território espanhol) pela Espanha, em 

1492, que os espanhóis deram abertura para o investimento em navegações marítimas. A primeira 

expedição montada pelos espanhóis foi exatamente a organizada por Cristóvão Colombo, um 

navegante genovês. Ele organizou uma expedição com três navios para alcançar a Ásia. A expedição 

de Colombo, no entanto, foi responsável pela chegada dos espanhóis à América em 12 de outubro de 

1492. Essa foi a grande conquista dos espanhóis nesse processo de expansão marítima. 

Para encerrarmos o estudo das Grandes Navegações, temos que ter em mente que elas foram 

o resultado de uma busca de uma nova rota marítima para se chegar até às Índias, isso pelo fato de 

lá serem produzidas as famosas especiarias. 

E quais foram as conseqüências, os resultados de tão aventureiro movimento? As Grandes 

Navegações foram resultado de uma série de transformações em curso na Europa desde o século XII. 

Por meio delas, o continente europeu completou sua passagem da Idade Média para a Idade Moderna 

e fortaleceu o comércio e o uso da moeda a partir do mercantilismo. 

Além disso, as Grandes Navegações tornaram Portugal a maior potência do mundo entre os 

séculos XV e XVI, consolidando um império ultramarino. Com as “descobertas” feitas nesse período, 

foi iniciada a colonização do continente americano. Os portugueses, por exemplo, conquistaram 

colônias em diferentes partes do mundo: América, África e Ásia. 

A “descoberta” da América foi responsável por uma verdadeira revolução. Os europeus entraram 

em contato com novos povos e novas culturas. Esse encontro, no entanto, resultou no massacre da 

cultura ameríndia e da cultura africana, ambas utilizadas como mão de obra escrava pelos europeus. 

 

Conforme a leitura do texto acima responda e se necessitar pesquise para responder as questões 

abaixo. 

 

ATIVIDADES 

 

1-) Justifique o atraso da Espanha à se lançar ao mar, na época das Grandes 

Navegações.______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

2-) O que foi a Guerra da Reconquista? _____________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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3-) Pesquise quem eram os mouros. ENTREGUE EM FOLHA À PARTE. 

 

4-) Desenvolva um texto sobre o “descobrimento da América” ENTREGUE JUNTO A QUESTÃO 3 

 

5-) Cite duas consequências do Movimento das Grandes Navegações. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

6-) Qual a importância do descobrimento da América para a Europa.  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

GEOGRAFIA – PROF.ª SANDRA – 7º ANO 

2ºROTEIRO DE JUNHO 2021 

 
 

 

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

 
 Desde o início da colonização portuguesa, a região que hoje conhecemos como Nordeste 
passou por muitas transformações. Foi no litoral dessa região que os portugueses iniciaram seu 
processo de ocupação, atribuindo-lhe importância econômica e políticas. 
 No século XVI, o cultivo da cana-de-açúcar foi a principal atividade econômica da região que 
mais tarde viria a ser chamada de Nordeste. A partir da cana produz-se o açúcar, um produto que na 
época era muito procurado na Europa e, portanto de grande valor de exportação. Os engenhos de 
cana-de-açúcar localizavam-se na faixa litorânea, onde as condições naturais eram bastante 
favoráveis. O clima tropical, quente e úmido, além de solo argiloso e muito fértil, chamado massapê, 
possibilitou o bom desenvolvimento dessa cultura.  O problema, porém, era o transporte dessa 
produção. A distância entre o Brasil e a Europa é grande, e as embarcações da época eram precárias. 
Para que os gastos com as viagens compensassem, era necessário carregar uma grande quantidade 
de açúcar por viagem. Por isso, os engenhos eram grandes propriedades monoculturas e utilizavam 
muitos trabalhadores. Essa era a forma de baratear os custos de produção da época.  
 Com o intuito de baratear ainda mais os custos, os colonizadores portugueses adotaram nos 
engenhos o mesmo sistema de mão de obra que já era utilizado em outras áreas de ocupação, como 
a ilha da Madeira e o arquipélago dos Açores: a escravidão. 
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 O período em que vigorou a escravidão de negros africanos no Brasil está inserido no contexto 
de uma fase do capitalismo, chamada Capitalismo Comercial, e anterior à Revolução Industrial. Nessa 
época, o comercio de mercadorias era realizado em grandes volumes e proporcionava mais lucros na 
produção de mercadorias, ou seja, os comerciantes ganhavam mais dinheiro do que os agricultores, 
os artesãos e os donos de manufaturas. Nesse contexto, comercializar pessoas escravizadas trazidas 
forçadamente da África para trabalhar no Brasil era uma grande fonte de lucro para os mercadores 
que realizavam essas atividades. 

 
A CRIAÇÃO DE GADO E O CULTIVO DE ALGODÃO 

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

PRINCIPAIS FORTIFICAÇÕES DO PERÍODO COLONIAL 
 No período colonial, os europeus, principalmente os portugueses, construíram centenas 
de fortes com o objetivo de impedir que outros povos invadissem o território. Aos poucos, nas 
regiões onde os fortes estavam instalados, começaram a surgir vilas, que foram se 
desenvolvendo até se transformarem em cidades entre outros. 
NAVEGAR É PRECISO: 
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/2137/tde-16072007-123916/pt-br.php 
Acesso em : 11 out, 2018. 
http://fnembrasil.org/ Acesso em: 11 out. 2018. 
Museu do Homem Nordestino A obra de Mestre Vitalino está bem representado no Museu do 
Homem do Nordeste, mantido pela fundação, Joaquim Nabuco. Saiba mais sobre a cultura 
nordestina no site www.fundaj.gov.br Acesso em: 10 jun. 2018. 
 
ATIVIDADES 
 
Com base no texto de apoio acima responda: 
 
 
1. É possível afirmar as primeiras atividades econômicas desenvolvidas na região que hoje 

conhecemos como Nordeste também está relacionado com a distribuição da população pela 
região? Justifique sua resposta: _______________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
        
 
 
 
        
 
        
 
 
 
          
 
 
 

 
 
 
               
               
               
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
               
 
 
 
AULA 2 

NATUREZA E SOCIEDADE NA REGIÃO NORDESTE 
 

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

No interior da região Nordeste há quatro sub-regiões, e mesmo no interior cada uma 
delas há ainda outras regiões menores, como o Vale do São Francisco, localizado no Sertão 
ou Recôncavo Baiano, na Zona da Mata. A sub-região denominada Meio-Norte era recoberta 

Quando olhei a terra ardendo 

Qual fogueira de São João 

Eu perguntei a Deus do céu, ai 

Por que tamanha judiação 

Eu perguntei a Deus do céu, ai 

Por que tamanha judiação 

 

Que braseiro, que fornalha 

Nem um pé de plantação 

Por falta d’água perdi meu gado 

Morreu de sede meu alazão 

 

Por falta d’água perdi meu gado 

Morreu de sede meu alazão 

 

Até mesmo a asa branca 

Bateu asas do Sertão 

Entonce eu disse, adeus Rosinha 

Guarda contigo meu coração 

 

Hoje longe, muitas léguas 

Numa triste solidão 

Espero a chuva cair de novo 

Pra mim voltar pro meu sertão 

 

Quando o verde dos teus olhos 

Se espalhar na plantação 

Eu te asseguro não chore não, viu 

Que eu voltarei, viu 

Meu coração 

 

Eu te asseguro não chore não, viu 

Que eu voltarei, viu 

Meu coração    

     

GPNZAGA, Luiz; TEIXEIRA, 

Humberto. Asa Branca. Disponível 

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

gonzaga/47081/ Acesso em: 11 jun. 

2018. 

Compreendendo letra da canção 

1. De onde veio o protagonista da canção? 

 

 

 

 

2. Para onde você acha que ele migrou? 

 

 

 

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

por qual motivo? Ele quer voltar ou ficar no 

lugar para onde migrou? Selecione um trecho 

da letra da canção que justifique a sua resposta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

  

 

  

      

 

 

 

 

 

 

http://www.letras.mus.br/luiz-gonzaga/47081/
http://www.letras.mus.br/luiz-gonzaga/47081/
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predominantemente pela Mata dos Cocais, mas atualmente só sobraram algumas manchas 
dessa formação no nordeste do Maranhão e no norte do Piauí, porque ela vem sofrendo forte 
impacto com o desmatamento para ocupação com pecuária e cultura de soja. 

 
Pesquise em revistas, jornais ou internet sobre a diversidade que há dentro de cada 

sub-região, como pequenas localidades com comunidades de costumes tradicionais na Zona 
da Mata, áreas de cultivo com elevada produtividade no Agreste, escola em cidade localizada 
no Sertão. Faça o registro abaixo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AULA 3 SE NÃO LER NÃO VAI COMPREENDER. 
 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
              
 
 
 
 
 
              
REFERÊNCIAS> CURRICULO PAULISTA HABILIDADES ESSENCIAIS 
LIVRO DIDÁTICO> GEOGRAFIA GERAL DO BRASIL EUSTÁQUIO DE SENE E JOÃO 

CARLOS MOREIRA. EDITORA SCIPONE. 
 

CIÊNCIAS – PROF.ª KARINA – 7º ANO 

2ºROTEIRO DE JUNHO 2021 
 

Nome:______________________________________________ 7º Ano: _____ 2021 
Aula 1 

Sistema Locomotor 
 

O sistema locomotor é formado pelos ossos, articulações e músculos esqueléticos e representa 
a integração entre o Sistema Esquelético e o Sistema Muscular. O sistema locomotor 
responsável pela sustentação, locomoção e movimentação do corpo. Vamos aprender sobre os dois 
sistemas que compõem o Sistema Locomotor: 
 

 

 

http://www.comciencia.br/reportagens/2005/02/02.shtml
http://www.fundaj.gov.br/
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Sistema Esquelético 
O sistema esquelético tem como função a sustentação do corpo, a proteção de órgãos internos, 
armazenamento de minerais e íons e produção de células sanguíneas. 

Esqueleto 
O esqueleto é constituído por diversos ossos e estruturas associadas, como as cartilagens, tendões 
e ligamentos. 
O crânio é a estrutura mais complexa do esqueleto. 
A coluna vertebral dá a sustentação ao corpo. É formada pelas vértebras, que se alternam com 
discos intervertebrais. 
O esqueleto é dividido em dois grandes conjuntos ósseos: 
 

 Esqueleto Axial: constituído pelos ossos da cabeça e da coluna vertebral; 
 Esqueleto Apendicular: constituído pelos ossos dos braços e pernas. 

 

Principais ossos do corpo humano 
Os ossos podem se unir uns aos outros através das articulações. 
As articulações consistem na área de contato entre dois ossos distintos, mediados por diferentes 
tipos de tecido conjuntivo. Podem ser do tipo: Imóveis, Semimóveis ou Móveis. Em uma articulação 
móvel, os ossos mantêm-se no lugar, devido aos ligamentos, cordões resistentes, constituídos por 
tecido conjuntivo fibroso. 
Aula 2 
 
Sistema Muscular 
O sistema muscular é representado pelos músculos. 
O sistema muscular é responsável pela estabilidade corporal, produção de movimentos, manutenção 
da temperatura corporal e sustentação do corpo. 

https://www.todamateria.com.br/coluna-vertebral/
https://www.todamateria.com.br/esqueleto-axial/
https://www.todamateria.com.br/ligamento/
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Músculos e Contração Muscular 
 
Os músculos são constituídos por tecido muscular, cujas células possuem capacidade de contração. 
Uma das principais propriedades dos músculos é a capacidade de se contrair. É isso, que possibilita 
os movimentos. 
A contração muscular pode ser do tipo isotônica ou isométrica. A isotônica ocorre quando o músculo 
se encurta durante a contração. Se não ocorrer encurtamento, a contração é isométrica. 
Saiba mais sobre a contração muscular. 
 
Tipos de Músculos 
 
Os músculos podem ser de três tipos: estriado esquelético, estriado cardíaco e liso. 
O músculo estriado esquelético constitui grande parte da massa muscular do corpo humano. 
As suas extremidades costumam ser afiadas e terminam em cordões fibrosos de tecido conjuntivo 
denso modelado, os tendões. 
Esse músculo possui contração voluntária e vigorosa. 
O músculo estriado cardíaco, é o músculo do coração. Possui contração involuntária e rítmica. 
O músculo liso encontra-se nos órgãos viscerais, como estômago, intestino, bexiga, útero, entre 
outros. Possui contração involuntária e lenta. 
 
Aula 3 e 4 
 
 

https://www.todamateria.com.br/contracao-muscular/
https://www.todamateria.com.br/tendao/
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Responda 
 
1. Como é formado o Sistema Locomotor? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
2. Qual a função do Sistema Esquelético? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
3. O que forma o Esqueleto? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
4. Como é constituído o Esqueleto Axial? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
5. Como é constituído o Esqueleto Apendicular? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
6. Qual é a função das Articulações? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
7. Qual é a função do Sistema Muscular? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
8. Descreva o funcionamento dos Músculos. 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
9. Quais são os três tipos de Músculos? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
10. Dê exemplos de um órgão de Músculo Estriado Cardíaco e um órgão de Músculo Liso. 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
 

TEORIA – PROF.º OTANIEL – 7º ANO 

2ºROTEIRO DE JUNHO 2021 
 

POTENCIAÇÃO DE BASE NEGATIVA (A IMPORTÂNCIA DOS PARÊNTESES) 
Olá amigos do Saber Matemática. Hoje publicaremos uma página especial sobre a potenciação de 
base negativa e a importância dos parênteses. Trata-se de um tópico da matemática básica, e que 
tem gerado muitas dúvidas por parte dos alunos. 
Bom estudo! 
A grande dúvida 
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Percebemos a necessidade desta publicação devido a grande quantidade de comentários em nossa 
página sobre função quadrática. 
Muitos estudantes discordaram sobre a resolução da questão 1. 
A grande dúvida foi a seguinte: 
Qual é o valor de -15² ??????????????? 
Em nossa resolução, consideramos que -15² = -225. 
Veja abaixo o porquê desse resultado. 
Não há dúvidas de que 15² = 225. Esse resultado pode ser verificado facilmente através de uma 
calculadora. 
A grande dúvida recai sobre o sinal de negativo da base. E é aí que percebemos a importância dos 
parênteses. 
Temos dois casos a considerar: 

 -15² = – 15 . 15 = – 225 

Veja que não existem parênteses. Devemos considerar que apenas o número 15 está elevado ao 
quadrado, assim, calculamos a potência, e no final, acrescentamos o sinal negativo. 
 
(-15)² = (-15) . (-15) = 225 
Perceba como os parênteses mudam o sentido. Neste caso, tudo que está dentro dos parênteses 
está elevado ao quadrado, e quando multiplicamos dois números negativos, utilizamos aquela velha 
regrinha “menos vezes menos é mais”. 
Exemplos: 
-1² = – (1 . 1) = – 1 
(-1)² = (-1) . (-1) = 1 
5² = – (5 . 5) = – 25 
(-5)² = (-5) . (-5) = 25 
-10² = – (10 . 10) = – 100 
(-10)² = (-10) . (-10) = 100 
Elevado ao cubo 
Vejamos o que acontece com os mesmos exemplos, alterando apenas o expoente, onde teremos 
uma potência elevada ao cubo (expoente ímpar). 
O princípio é o mesmo, porém, como o expoente é ímpar, o resultado final em ambos os casos será 
negativo. 
Exemplos 
-1³ = – (1 . 1 . 1) = – 1 
(-1)³ = (-1) . (-1) . (-1) = – 1 
-5³ = – (5 . 5 . 5) = – 125 
(-5)³ = (-5) . (-5) . (-5) = – 125 
 

Atividade 
1) Resolva 

A) -43= 

B) -52= 

C) -72= 

D) -33= 

E) -22= 

2) Resolva 

F) (-4)3= 

G) (-5)2= 

H) (-7)2= 

I) (-3)3= 

J) (-2)2= 

 
Fonte: https://sabermatematica.com.br/potenciacao-de-numeros-negativos.html 

https://sabermatematica.com.br/funcaoquadraticaer.html
https://sabermatematica.com.br/potenciacao-de-numeros-negativos.html


15 

 

GEOMETRIA – PROF.º OTANIEL – 7º ANO 

2ºROTEIRO DE JUNHO 2021 
1ª e 2ª Aula 

Área dos Polígonos 
 

Os polígonos são figuras geométricas planas formadas pela união de segmentos de reta e a área 
representa a medida de sua superfície. 
Para realizar o cálculo da área dos polígonos são necessários alguns dados. 
1. Área de um quadrado ou retângulo 

 
 
A área de um quadrilátero com ângulos congruentes (90º), que é o caso do quadrado e do retângulo, 
é dada pela multiplicação de dois dos lados. 

 Retângulo: o lado maior vezes o lado menor (L x l). 

 Quadrado: por ser o único quadrilátero regular, sua área dada por L2 (L x L). 

2. Área de um Paralelogramo 

 
A área do paralelogramo é calculada pela base vezes a altura. 
3. Área de um Trapézio 
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A área do trapézio a soma de suas bases (maior e menor), vezes a altura, divida por dois. 
4. Área de um Losango 

 
Para calcular a área de um losango basta multiplicar a diagonal maior pela diagonal menor e 
dividir por 2. 

Atividade. 
1. (Enem–2000) Em uma empresa, existe um galpão que precisa ser dividido em três depósitos e 
um hall de entrada de 20 m2, conforme a figura a seguir. Os depósitos I, II e III serão construídos 
para o armazenamento de, respectivamente, 90, 60 e 120 fardos de igual volume, e suas áreas 
devem ser proporcionais a essas capacidades. 

 
A largura do depósito III dever ser, em metros, igual a: 
A) 1          D) 4 
B) 2           E) 5 
C) 3 
 
2) (Enem–2002). Um terreno com o formato mostrado na figura foi herdado por quatro irmãos e 
deverá ser dividido em quatro lotes de mesma área. 
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Um dos irmãos fez algumas propostas de divisão para que fossem analisadas pelos demais 
herdeiros. Dos esquemas a seguir, em que lados de mesma medida têm símbolos iguais, o único em 
que os quatro lotes não possuem, necessariamente, a mesma área é: 

 
 
 

EDUCAÇÃO FÍSICA – PROF.ª LILIAN – 7º ANO 

2ºROTEIRO DE JUNHO 2021 
                                                         
 Nome do aluno  Ano/Série  Nº 

     

                                                        Continuação: Primeiros Socorros 

 Ferimentos 

 Certamente você já deve ter se macucado com algum objeto cortante ou mesmo caiu e 
acabou “rasgando” a pele, não é mesmo? 
 A conduta é simples: se o ferimento for superficial ( atingir apenas a pele), lave o local com 
agua e sabão, ou limpe com material antisséptico, e cubra com um pano limpo ou gaze; se for de 
maior gravidade, ou seja, mais profundo, faça o mesmo procedimento e procure o hospital mais 
próximo, talvez seja necessário aplicação de ponto no local. 

       
              Lavar ferimento                 Entorse (colocar gelo).                 Fratura (imobilizar se possível). 
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 Entorse 

Muitas vezes, a entorse lesiona tecidos internos e causa inchaço. A melhor coisa a fazer é 
deixar a articulação machucada o mais imóvel possível e aplicar uma bolsa de gelo no local. 
Se o inchaço continuar, será necessário consultar o médico. 
 

 Fratura 
Nós costumamos usar o termo “quebrei o osso”, mas na verdade quando quebramos “um 

osso” a dor que sentimos acontece muitas vezes por que se rompem os vasos e nervos que 
passam internamente, ocasionando dor, inchaço e sangramento no local. Além disso, a vitima 
fica incapacitada de movimentar a região, e o membro fica visivelmente deformado.  

Nesses casos a maneira mais correta é imobilizar o local da fratura; em caso de fratura 
exposta, caso o osso rompa a pele ao se quebrar, será preciso estancar o sangue 
(hemorragia) e colocar um pano limpo e úmido no local e aguardar ajuda para o hospital. 
 

Atividade (responda em uma folha e coloque junto com o roteiro). 
 

1) O que devemos aplicar no local, no caso de uma entorse? 

2) Qual é a primeira coisa que devemos fazer em uma lesão (ferimento)? 

 

EDUCAÇÃO ARTÍSTICA – PROF.ª SILVIA – 7º ANO 

2ºROTEIRO DE JUNHO 2021 
 

NOME____________________________________________________________ANO__TURMA__ 
 

1ª Aula Venha para a roda, venha cirandar. 
     O Brasil está repleto de lugares de encontros de manifestações culturais que nos deixaram como 
herança, grande parte da nossa cultura popular. A ciranda é uma dessas manifestações. 
     “Ciranda” é uma palavra que pode se referir tanto à música quanto à dança. Mais conhecida como 
uma brincadeira infantil, a ciranda originalmente, era praticada por adultos e tornou-se parte da cultura 
popular nordestina.  
     A tradição popular nos deixou danças circulares por todo território nacional.  

                            
   Artesanato em barro (artista anonimo)                 Escultura em bronze de  Sandra Guinle 

   A ciranda representada nas artes visuais acima, não faz restrição ao número de participantes e nem 
a idade. Adultos, idosos, e crianças podem entrar e sair da roda a qualquer momento. Na ciranda de 
adultos pode ou não haver a presença de musicos que se colocam no centro da roda, onde se destaca 
o mestre cirandeiro, responsavel por puxar as cantigas, improvisar versos e conduzir a música e a 
dança. 
     O movimento da música e da dança é tranquilo na ciranda, como as ondas de um mar manso. A 
relação com o mar aparece também no nome de seus passos , a onda, que junto ao machucadinho e 
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ao sacudidinho, formam os três passos principais da ciranda. Todos os participantes da ciranda podem 
ser chamados de cirandeiro. 

Atividades 
1º Assinale F para falso e V para verdadeiro 
(   ) a dança faz parte do patrimônio imaterial 
(   ) a ciranda tem uma música frenética onde somente jovens e crianças dançam 
(   ) a ciranda pode ser representada visualmente 
(   ) os participantes da ciranda devem aguardar para entrar na roda 
(   ) são dois os principais passos da ciranda, pisadinha, machucadinho 
 
2º Complete a frase de acordo com o texto 
O mestre______________ é responsável por___________________________ 

 
2ª aula Atividades de avaliação 

1ª Assinale V para verdadeiro e F para falso 

(   ) nas eras Paleolítica e Mesolítica e Neolítica não havia rituais de dança 

(   ) o corpo é nossa materialidade expressiva 

(   ) as danças fazem parte do patrimônio material 

(   ) é possível criar temas para dança a partir das ações prátics 

(   ) fluência diz respeito ao controle do movimento 

2º A dança não é só feita com o corpo são quatro instancias que formam a dança são elas. Assinale 
a alternativa correta.- 

(   ) moderna, clássica, contemporânea , balé 

(   ) andar, correr, dobrar e esticar 

(   ) o intérprete, o movimento, o som, o espaço 

(   ) gesto, voz, coreografia, intenção 

3º O balé clássico nasceu nos salões palacianos essa afirmação está 

(   ) correta  (  ) incorreta 

4º Analise as informações verdadeiras referente ao Rei Luis XIV 

A ) A grande aparição do Rei foi como Rei-Sol aos quatorze anos 

B ) O Rei criou uma companhia de dança para Ópera de Paris 

C) O Rei criou vários personagens para si próprio 

D ) O Rei participou do balé “A linda noite” 

E ) O Rei era péssimo bailarino 

Assinale a alternativa correta 

(   ) A, C e E  

(   ) A,B e C 

(   ) C,D e E 

(   ) A,B, e C 
(   ) B, C e E 
(   ) A, D e  E    

5º Relacione as colunas referentes  aos fatores  do movimento de Laban

1 Fluência                        (   ) como nos movimentamos no espaço 
2 Espaço                          (   ) sobre a força empregada na ação (leve ou firme) 

3 Peso                              (   ) sobre controle do movimento 

4 Tempo                           (   ) sobre a velocidade e a duração do gesto 
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INGLÊS – PROF.ª ROSÂNGELA – 7º ANO 

2ºROTEIRO DE JUNHO 2021 
                                

 

Observe os exemplos e leia com atenção o conteúdo do roteiro anterior que deve estar 
copiado no caderno. 
 
                                         SIMPLE PRESENT -  ACTIVITIES 
 
1 - Use Do ou Does  

a) ----------  you want an ice-cream? 

b) ----------- she  prefer orange juice? 

c) -----------  you like bread? 

d) ------------ Mary go to school? 

e) ------------ They dance well?  

f) ------------ The boys play football? 

g) ------------- Meg work in a factory? 

h) ------------- he speak English? 

i) ------------- you know my friend 

 
2 - “ _________ you want  a piece of cake?”  A alternativa correta para completar a sentença é: 

      a)  Does           b) Doesn’t           c) Do           d) Don’t  
 

3 -  Escreva as sentenças na forma interrogativa 
Exemplos:  She studies English every day                    You read newspapers 
                 Does she study English every day?                Do you read newspapers? 
 

a) He lives on a farm 

b) You know the lesson 

c) She plays the piano very well 

d) Robert sings very well 

e) We go to the park on Saturday 

 
4 - Escreva as sentenças na forma Negativa 
Exemplos:  She lives with you                                  They study their lessons 
                    She doesn’t live with you                      They don’t study their lessons 
 

a) I work in a factory 

b) Nancy helps her brother 

c) The baby wants milk 

d) They prefer orange juice  

e) Mark washes his face in the morning 

  

 


