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PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

Rua Joaquim de Oliveira, 410 - Jd. Cruzeiro – Mairinque/SP 
CNPJ (MF) 45.944.428/0001-20 – CEP: 18.120.000 / Fone (11) 4718-9090 

 

4º ROTEIRO - ATIVIDADES DOMICILIARES 7º ANO 

ORIENTAÇÕES PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES 

 

 Não é preciso imprimir as atividades. 

 As atividades devem ser realizadas no próprio caderno e na sequência 

apresentada.  

 Se for possível realizar a impressão, as atividades podem ser respondidas no 

próprio roteiro. 

 Procure um lugar tranquilo e sente-se bem acomodado e de preferência com o 

caderno apoiado numa mesa para fazer as atividades. Quando necessitar, 

solicite ou busque ajuda para realizá-las.  

 É sugerido que a sequência de atividades seja realizada um pouco por dia. 

 Para garantir aprendizado e aproveitamento do seu tempo não deve deixar 

acumular atividades e/ou, querer fazer num único dia.  

 Ao fazer os registros deve lembrar-se da necessidade de organização e cuidado 

com o documento de registro de suas tarefas (o seu caderno), não se esqueça 

de colocar a data no início das atividades diárias. 

 Importante: não se esqueça de fazer uma leitura diária, do material que tiver 

em casa: revistas, livros, jornais, rótulos de produtos, propagandas, 

embalagens, bulas, cartazes, letreiros, ou qualquer outro material que tenha e 

possa ser lido. 

 Reserve um horário do dia para a leitura. 

 Quando o aluno for menor de 10 anos, façam a leitura juntos, 15 minutos diários 

são suficientes, conte histórias que você ouviu quando era criança. É bom para 

você e excelente para seu filho.  

 É importante que as crianças e adolescentes realizem as atividades com a 

colaboração ou supervisão de um adulto. 
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A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONTINUA COM OS 
SEGUINTES PARCEIROS E PROJETOS, CONTAMOS COM SUA 

COLABORAÇÃO. 
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DICAS AMBIENTAIS PARA OS TEMPOS DE ISOLAMENTO 
 

Atividades domiciliares para familiares e estudantes:  
 

http://meioambientenasescolas.org.br/atividade-reciclagem/ 

 

 
 

http://meioambientenasescolas.org.br/atividade-reciclagem/
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LEITURA, INTERPRETAÇÃO E PRODUÇÃO DE TEXTO 

Orientações  

Leia com MUITA atenção os textos, notas e dicas conceituais propostas. Além disso, quem tiver 

a possibilidade faça uso do dicionário e da internet. 

 

RELEMBRANDO 

 

O poema é um gênero textual estruturado em versos e que pode conter rimas e metrificação. Já 

a poesia é a própria forma de arte, podendo ser expressa pela pintura, fotografia, músicas e 

textos. Então, todo poema é considerado poesia, porém nem toda poesia precisa ser um poema. 

Resumindo, o poema é voltado para a estrutura, versos e estrofes. A poesia é o sentimento 

expresso, a beleza, uma forma de arte ao se expressar de diversas formas. 

 

Leia o poema abaixo para responder as questões de 1 a 3. 

 

Leilão de jardim 

Quem me compra um jardim com flores? 

Borboletas de muitas cores, 

Lavadeiras e passarinhos, 

Ovos verdes e azuis  

Nos ninhos? 

Quem me compra este caracol? 

Quem me compra um raio de sol? 

Um lagarto entre o muro e a hera, 

Uma estátua da primavera? 

Quem me compra este formigueiro? 

E este sapo, que é jardineiro? 

E a cigarra e a sua canção? 

E o grilinho dentro do chão? 

(este é meu leilão!) 

Cecília Meireles 

NOTA: 

Versos = cada 
linha do poema. 

Estrofe = um 
conjunto de versos. 

Rima = Som das 
repetições de 
palavras ou letras. 
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Questão 01 

Qual o título do poema? _________________________________________________________ 

Número de versos do poema:_____________________________________________________ 

Nome do autor (a):______________________________________________________________ 

Questão 02 

O que está sendo leiloado?________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Questão 03

Encontre as rimas e ligue: 

Flores  

Passarinho  

Hera 

Formigueiro 

 

Jardineiro 

Primavera 

Cores  

Ninho 

Leia o poema a seguir para responder as questões de 4 a 7. 

Poema esquisito 

Dói-me a cabeça aos trinta e nove anos. 

Não é hábito. É rarissimamente que ela dói. 

Ninguém tem culpa. 

Meu pai, minha mãe descansaram seus 

fardos, 

não existe mais o modo 

de eles terem seus olhos sobre mim. 

Mãe, ó mãe, ó pai, meu pai. Onde estão 

escondidos? 

É dentro de mim que eles estão. 

Não fiz mausoléu pra eles, pus os dois no 

chão. 

Nasceu lá, porque quis, um pé de saudade 

roxa, 

que abunda nos cemitérios. 

Quem plantou foi o vento, a água da chuva. 

Quem vai matar é o sol. 

Passou finados não fui lá, aniversário 

também não. 

Pra quê, se pra chorar qualquer lugar me 

cabe? 

É de tanto lembrá-los que eu não vou. 

Óóóó pai 

Óóóó mãe 

Dentro de mim eles respondem 

tenazes e duros, 

porque o zelo do espírito é sem meiguices: 

Óóóói fia. 

(Adélia Prado. Poesia Reunida. São Paulo, 

Ed.Siciliano,1991) 
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Questão 04

Lendo atentamente o poema, verifica-se que esse trata de: 

(A) dor de cabeça. 

(B) cemitério. 

(C) saudade. 

(D) dia de Finados. 

 

Questão 05

No verso: "nasceu lá, porque quis, um pé de saudade roxa” (verso 10), ao utilizar-se das 

palavras em destaque, o “eu-lírico” reforça seu sentimento de 

(A) saudade. 

(B) desprezo. 

(C) alegria. 

(D) ódio. 

 

Questão 06

A palavra “cabeça”, escrita no primeiro verso, foi retomada no verso seguinte através da palavra: 

(A) hábito. 

(B) raríssimamente. 

(C) ela. 

(D) dói. 

 

NOTA: O Eu lírico, Sujeito Lírico ou Eu poético é um conceito que designa a voz que se 
manifesta na poesia. 

Criada pelo poeta, essa voz apresenta as reflexões, sentimentos, sensações e emoções de um 
sujeito fictício que discursa em primeira pessoa (Eu). 

 

 

Questão 07 

O “eu-lírico” não vai ao cemitério visitar os pais porque 

(A) não sente saudades. 

(B) não é dia de finados. 

(C) não gosta de cemitérios. 

(D) lembra-se deles em qualquer lugar. 
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Leia o poema para responder a questão 8. 

Duas dúzias de coisinhas à toa que deixam a gente feliz (Otávio Roth) 

Passarinho na janela 

Pijama de flanela, 

Brigadeiro na panela. 

 

Gato andando no telhado, 

Cheirinho de mato molhado, 

Disco antigo sem chiado. 

 

Pão quentinho de manhã, 

Drops de hortelã, 

Grito do Tarzan. 

 

Tirar a sorte no osso, 

Jogar pedrinha no poço, 

Um cachecol no pescoço. 

Papagaio que conversa, 

Pisar em tapete persa, 

Eu te amo e vice-versa. 

 

Vaga-lume aceso na mão, 

Dias quentes de verão, 

Descer pelo corrimão. 

 

Almoço de domingo, 

Revoada de flamingo, 

Herói que fuma cachimbo. 

 

Anãozinho de jardim, 

Lacinho de cetim 

Terminar o livro assim.

 

Questão 8 

Responda: 

a) Do que trata o poema apresentado? 

 

b) Por que este texto é considerado um poema?  

 

c) Como ele se organiza no papel? 

 

d) Há sons que se repetem? Comente.  

 

e) Há palavras ou expressões que, mesmo distanciadas dentro do texto, podem ser associadas, 

por terem semelhanças sonoras? 
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NOTA: Sons e quadras 

As quadras são estrofes compostas por quatro versos. Elas nasceram com o povo português na 

era medieval. Quadra é uma forma antiga e popular de organizar os versos e é usada até hoje no 

Brasil. As crianças conhecem muitas quadras populares, algumas como cantigas de roda: 

O cravo brigou com a rosa, 

Debaixo de uma sacada. 

O cravo saiu ferido, 

E a rosa despedaçada. 

 

 
 

 

Questão 9 

Complete os versos nas quadrinhas abaixo com palavras que rimam. 

 

Meu amor falai baixinho 

Que as paredes têm ____________. 

Segredo mais encoberto. 

É sempre o mais conhecido. 

 

 

Vale a pena ser discreto? 

Não sei bem se vale a __________. 

O melhor é estar quieto. 

E ter a cara serena. 

 

Ô seu moço inteligente 

Faça o favor de dizer. 

Em cima daquele morro. 

Quanto capim pode ___________? 

 

 

Lá no fundo do quintal. 

Tem um tacho de melado. 

Quem não sabe cantar verso. 

É melhor ficar________________. 

 

 

Veja outras quadras: 

Não sei se vá ou se fique 

Não sei se fique ou se vá 

Ficando aqui não vou lá 

E ainda perco o meu pique 

(Sílvio Romero. Cantos populares do Brasil. 

São Paulo, José Olympio, 1954). 

 

Ô seu moço inteligente 

Faça o favor de dizer 

Em cima daquele morro 

Quanto capim pode ter? 

(Ricardo de Azevedo. Armazém do folclore. 

São Paulo, Ática, 2000). 
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Questão 10

Agora chegou a hora de você escrever um belo poema, decida quais recursos poéticos 

você vai usar. Comece a compor o poema sobre qualquer tema:  amizade, escola, amor, paz, 

viagem, brincadeiras, sentimentos, família, animais, etc.  

Use a sua imaginação para elaborar um texto criativo e estimulante, pois os seus colegas 

terão a oportunidade de conhecer o seu poema, que será recitado em sala de aula quando 

retornarmos. 

DICA: Para compor poemas, mesmo os poetas consagrados ficam muito tempo melhorando 

seus versos, arrumando, organizando, mexendo nas palavras. É preciso tempo, não só pra fazer 

correções, mas para aprimorar o texto. É assim que os poetas deixam de lado o lugar-comum, 

rompem com os clichês e conseguem encantar o leitor com um texto original e criativo. 

 

 

Título: _______________________________________ 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
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GRAMÁTICA  
DICAS CONCEITUAIS 

DICA I 

Vimos em atividades anteriores que os verbos podem flexionar em modo, tempo, número e 

pessoas. Vejamos: 

 
MODOS VERBAIS – QUAIS SÃO? 

Modo Indicativo 

(Expressa certeza) 

Modo Subjuntivo 

(Expressa incerteza, dúvida, possibilidade) 

Modo Imperativo 

(Expressa ordem, pedido) 

 

Questão 1 

Relacione os parênteses de acordo com o modo verbal: 

1) indica uma certeza em relação a um estado ou uma ação no presente, no passado ou no 

futuro. 

2) indica uma incerteza em relação a existência ou não do fato, considerando-o como incerto, 

duvidoso, eventual ou, mesmo, irreal. 

3) indica uma exortação ao interlocutor para que este cumpra a ação expressa pelo verbo, 

podendo ser um conselho ou um convite. 

(    ) modo subjuntivo                (    ) modo imperativo            (    ) modo indicativo 

 

DICA II  

Cada modo apresenta o verbo em um fato localizado no tempo. Podemos distinguir: presente, 

pretérito (passado) e futuro. Vejamos o tempo indicado em cada modo: 

TEMPOS DO MODO INDICATIVO 

Presente 
Indica um fato que ocorre no momento da fala. 

Ex.: Eu estudo diariamente. 

Pretérito 

imperfeito 

Indica um fato passado não totalmente concluído, expressando uma ideia 

de continuidade e de duração no tempo. 

Ex.: Ele  estudava  muito para o teste. 

Pretérito 

perfeito 

Indica um fato passado totalmente concluído. 

Ex.: Ninguém  estudou para a prova. 

Pretérito mais-

que-perfeito 

Indica um fato passado anterior a outro também passado. 

Ex.: Apenas de noite admitiu que  estudara pouco. 

Futuro do 

presente 

Indica um fato que acontecerá posterior ao momento em que se fala. 

Ex.: Com certeza, estudarei bastante para tirar uma boa nota. 

Futuro do 

pretérito 

Indica um fato futuro tomado em relação a um fato passado. 

Ex.: Ontem você ligou dizendo que estudaria as provas comigo. 

 



11 
 

DICA III 

TEMPOS DO MODO SUBJUNTIVO 

Presente 

O presente do subjuntivo é usado para expressar hipóteses e 

desejos. É caracterizado pelas expressões “que” ou “talvez” antes do 

verbo. 

Ex.: Espero que ele estude para a prova. 

       Talvez ele estude para a prova. 

Pretérito imperfeito 

É usado para expressar possibilidades e desejos, estando à ação 

condicionada por outra. É caracterizado pela expressão “se” antes do 

verbo. 

Ex.: Seria tão bom se ele estudasse para a prova! 

Futuro 

O futuro do subjuntivo é usado para expressar a possibilidade de 

uma ação acontecer no futuro. É caracterizado pela expressão 

“quando” antes do verbo. 

Ex.: Quando  ela estudar a prova, poderemos sair! 

       Eu ficarei mais calma quando você for  para casa. 

 

DICA IV 

FORMAS DO MODO IMPERATIVO 

Forma afirmativa 
Estuda mais. 

Façam silêncio, por favor!   

Forma negativa 
Não saia sem a permissão de sua mãe. 

Não corra tanto.   

 
Questão 2 
 
Explique qual a diferença de sentido entre o uso dos tempos verbais do modo indicativo nas 
frases a seguir: 
 
a) Aquela garota dos olhos azuis encantou a todos. 
 
b) Aquela garota dos olhos azuis encantava a todos. 
 
c) Antes da transformação, aquela garota dos olhos azuis encantara a todos. 
 
 
Questão 3 
 
As formas verbais “durará” e “serão” no enunciado: “A pandemia durará por um longo tempo. E 
as pessoas não serão mais as mesmas”. Indicam 
 
a) (    ) futuro incerto.                   

b) (    ) probabilidade futura. 

 

c) (    ) posterioridade a certo momento do 

futuro. 

d) (    ) futuro certo, mas dependente de uma 

condição

. 
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Questão 4 

Interprete a anedota em pauta, indicando o tempo e o modo dos verbos destacados. 
 

O restaurante estava imundo. O freguês, revoltado, mandou chamar o gerente: 

- Por que vocês não fazem guerra às moscas neste restaurante? 

E o gerente respondeu: 

- Já fizemos, mas as moscas venceram. 

 

Verbo Tempo Modo 

Ex.: Estava Pretérito imperfeito Indicativo 

   

   

   

   

   

  

DICA V 
 

Os verbos regulares e irregulares são flexões dos verbos que estão associadas às 

conjugações as quais são inerentes. Os verbos são separados em três tipos de conjugação. 

Cada tipo é classificado de acordo com a terminação das palavras.  
 

QUAIS SÃO AS TRÊS CONJUGAÇÕES VERBAIS? 

 

1ª CONJUGAÇÃO 
Verbos terminados em: - AR (cantar, dançar, estudar, pensar etc.) 

 

 

2ª CONJUGAÇÃO 

Verbos terminados em: - ER (comer, dever, ser, crescer, escrever etc). 

No entanto, temos um caso interessante: o verbo por e seus derivados 

(repor, dispor, propor, compor) não possuem a terminação “ER”, mas 

mesmo assim eles pertencem à segunda conjugação.  Antigamente, 

existia o verbo poer, que evoluiu para o verbo por, que é considerado um 

verbo anômalo da 2ª conjugação (já que é originado do verbo poer). 

3ª CONJUGAÇÃO Verbos terminados em: - IR (partir, sentir, vestir, rir, cair etc.) 

 

Questão 5 

Escreva os verbos abaixo na sua forma original. Depois, diga se esse verbo faz parte da 1ª, 2ª ou 

3ª conjugação. Veja o exemplo: imagino - imaginar - 1ª conjugação 

 

a) Dou ________________________________________________________________________ 

b) Faço _______________________________________________________________________ 

c) Sabe _______________________________________________________________________ 

d) Chego ______________________________________________________________________ 

e) Vai _________________________________________________________________________ 

f) Descolorirá ___________________________________________________________________ 
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DICA VI 
 

VERBOS REGULARES 
Um verbo regular sempre utiliza os mesmos 

radicais para indicar a pessoa, número, 
tempo e modo. O verbo dever é um verbo 

regular porque mantém o mesmo radical em 
todas as pessoas, tempos e modos. 

VERBOS IRREGULARES 
Os verbos irregulares não têm regularidade. 

Então, seus radicais e desinências podem sofrer 
alterações. O verbo fazer já é um verbo 

irregular. Pois, haverá alteração no seu radical. 

Eu     dev    o 
Tu     dev    es 
Ele    dev    e 
Nós   dev    emos 
Vós   dev    eis 
Eles  dev    em 
 
O radical  dev-  não teve alteração. 

Eu    faç   o 
Tu    faz    es 
Ele   faz 
Nós  faz   emos 
Vós  faz   eis 
Eles faz   em 
 
Houve alteração no radical faz- na 1ª pessoa do 
singular (eu). O –z foi substituído pelo –ç. 

 

Questão 6 
 

Conjugue os seguintes verbos no presente do modo indicativo. 

Verbo pensar Verbo dar 

Eu Eu 

Tu Tu 

Ele Ele 

Nós Nós 

Vós Vós 

Eles Eles  
 

DICA VII 
 

FORMAS NOMINAIS DOS VERBOS 
As formas nominais dos verbos são o infinitivo, o particípio e o gerúndio. Não fazem parte de nenhum 
tempo ou modo verbal. São chamadas de formas nominais porque desempenham tanto função de 
verbo, como função de nome. Vejamos: 

Infinitivo 

O verbo apresenta-se na sua forma original, isto é, representado pelas três 

terminações:  

- AR: cantar, pular, estudar, pensar, imaginar etc. 

- ER: comer, dever, correr, escrever, ser etc. 

- IR: partir, sentir, sorrir, cair etc. 

Gerúndio 

O verbo possui a terminação: - NDO.  Vejamos: 

Cantando, pulando, estudando, pensando, imaginando etc. 

Comendo, devendo, correndo, escrevendo, sendo etc. 

Partindo, sentindo, sorrindo, caindo etc.            

Particípio 

O verbo possui as terminações – ADO e - IDO. Vejamos:  

Cantado, pulado, estudado, pensado, imaginado etc. 

Comido, devido, corrido, sido etc. 

Partido, sentido, sorrido, caído etc. 
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Observe a letra da música “Aquarela”, de Toquinho e Vinícius de Moraes. Depois, faça o que se 

pede.  

1 
Numa folha qualquer 
Eu desenho um sol amarelo 
E com cinco ou seis retas 
É fácil fazer um castelo... 

2 

Corro o lápis em torno 
Da mão e me dou uma luva 
E se faço chover 
Com dois riscos 
Tenho um guarda-chuva... 

3 
Se um pinguinho de tinta 
Cai num pedacinho 
Azul do papel 
Num instante imagino 
Uma linda gaivota 
A voar no céu... 

4 

Vai voando 
Contornando a imensa 
Curva Norte e Sul 
Vou com ela 
Viajando Havaí 
Pequim ou Istambul 
Pinto um barco a vela 
Branco navegando 
É tanto céu e mar 
Num beijo azul... 

 
 

5 
Entre as nuvens 
Vem surgindo um lindo 
Avião rosa e grená 
Tudo em volta colorindo 
Com suas luzes a piscar... 

6 
Basta imaginar e ele está 
Partindo, sereno e lindo 
Se a gente quiser 
Ele vai pousar... 

7 

Numa folha qualquer 
Eu desenho um navio 
De partida 
Com alguns bons amigos 
Bebendo de bem com a vida... 

8 

De uma América a outra 
Eu consigo passar num 
segundo 
Giro um simples compasso 
E num círculo eu faço o 
mundo... 

9 
Um menino caminha 
E caminhando chega no muro 
E ali logo em frente 
A esperar pela gente 
O futuro está... 

 

10 
E o futuro é uma astronave 
Que tentamos pilotar 
Não tem tempo, nem piedade. 
Nem tem hora de chegar 
Sem pedir licença 
Muda a nossa vida 
E depois convida 
A rir ou chorar... 

11 
Nessa estrada não nos cabe 
Conhecer ou ver o que virá 
O fim dela ninguém sabe 
Bem ao certo onde vai dar 
Vamos todos 
Numa linda passarela 
De uma aquarela 
Que um dia enfim 
Descolorirá... 

12 

Numa folha qualquer 
Eu desenho um sol amarelo 
(Que descolorirá!) 
E com cinco ou seis retas 
É fácil fazer um castelo 
(Que descolorirá!) 
Giro um simples compasso 
Num círculo eu faço 
O mundo 
(Que descolorirá!)... 

Questão 7 
 
a) Os verbos “dou” e “faço” na estrofe 2, estão no tempo: 
 
          (    ) presente               (    ) passado/pretérito                (    ) futuro 
 
b) A forma verbal “descolorirá”, na última estrofe, está no: 
 
         (    ) futuro do presente              (    ) futuro do pretérito 
 
c) Os verbos “ver” e “escrever” fazem parte de qual conjugação? 
 
         (    ) 1ª conjugação        (    ) 2ª conjugação               (    ) 3ª conjugação 
 
d) Identifique na música:  
 

 Cinco verbos de ação 

 Dois verbos de estado 

 Um verbo fenômeno da natureza 
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e) Retire todas as formas nominais (infinitivo, gerúndio, particípio) dos verbos que se 
encontram na letra da música “Aquarela”. 
 

 Forma do infinitivo 

 Forma do gerúndio 

 Forma do particípio 

 

DICA VIII 

PREPOSIÇÃO: é uma palavra invariável (não muda) que liga duas outras palavras, de forma que o 
sentido da primeira é completado pela segunda. 
  
Veja:          a) Voltaremos às aulas presenciais após a pandemia.   
      

(Se tirássemos o após, ficaria sem sentido. A preposição está ligando duas palavras dando sentido a 
elas).  
 

                  b) Gosto de você.  (O mesmo acontece com a preposição de). 
 

      São estas as principais preposições de nossa língua: 
       
                    a                    contra                    entre                    sem       
                   ante                de                          para                     sob 
                   após               desde                    perante                sobre 
                   até                  em                         por                        trás 
                   com 

 

Questão 8  

Reescreva os provérbios a seguir, completando-os adequadamente com preposições:  
 

a) Quem ______ ferro fere _______ ferro será ferido. 

b) _____ casa _______ ferreiro, o espeto é _____ pau. 

c) Não há rosa _______ espinho. 

d) Ri melhor quem ri _______ último. 

e) _____ grão _____ grão a galinha enche o papo. 

f) _______ fatos não há argumentos. 

g) Quem não tem cão caça _______ gato. 
 

DICA IX 

 

CONTRAÇÃO e COMBINAÇÃO DAS PREPOSIÇÕES 
Uma preposição pode se unir a outras palavras, formando combinações e contrações. 
      
Combinação: ocorre quando a preposição a se liga ao artigo o(s) ou ao advérbio onde. Nesse tipo de 
união não ocorre perda de som. 
 
Ex.: A menina foi ao cinema. Observe a junção de a (preposição) + o (artigo). 
 
Aonde você vai? O mesmo ocorre com a ligação de a (preposição) + onde (advérbio). 
  
Contração: ocorre quando as preposições a, de, em e per (forma antiga de por) se unem a artigos ou 
pronomes, havendo perda de som. 
      
Ex.: O dono do mercado fechou mais cedo hoje devido ao feriado. Junção de (preposição) + o (artigo). 
 

Estou com manchas na pele. Observe a presença de em (preposição) + a (artigo). 
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Questão 9 

Utilize a tabela de contrações abaixo e complete as frases a seguir, unindo adequadamente as 

preposições aos artigos ou pronomes indicados entre parênteses. 

 

Veja como são formadas as contrações: 

 do: de (preposição) + o (artigo) 

 na: em (preposição) + a (artigo) 

 pelo: per (preposição) + o (artigo) 

 desse: de (preposição) + esse (pronome demonstrativo) 

 naquele: em (preposição) + aquele (pronome demonstrativo) 

 à: a (preposição) + a (artigo)   

 

a) Moro ________________ casa amarela. (em + aquela) 

b) Você gostou __________ livro? (de + esse) 

c) Você já foi ________ Bahia? (a+a) 

d) _____________rua existe um bosque que se chama Solidão. (Em + esta) 

e) Ela foi ___________ caminho mais longo e perigoso. (per + o) 

DICA X 
 

TIPOS DE PREDICADO 
Assim como o sujeito tem seus tipos, o predicado também. Relembrando que vimos até o 
momento, dois tipos de sujeito (simples, que possui somente um núcleo; e o composto, que 
possui mais de um núcleo). 
 
PREDICADO VERBAL: é aquele que apresenta como núcleo um verbo significativo (ação, fato, 
fenômeno da natureza).    Exemplos: 
 
Ontem eu cortei o cabelo. (verbo significativo que indica ação) 
O Cristo Redentor fica no Rio de Janeiro. (verbo significativo que indica fato) 
Choveu muito no verão. (verbo significativo que indica fenômeno da natureza) 
 
PREDICADO NOMINAL: é aquele que apresenta como núcleo um predicativo do sujeito, que 
se liga por meio de um verbo de ligação. Exemplos: 
 
Eu ando cansada ultimamente. (ando: verbo não significativo, que serve somente para ligar a 
característica cansada ao sujeito). Cansada seria o predicativo do sujeito. 
      
Nós somos irmãos. (somos: verbo não significativo, que somente oferece uma característica ao 
sujeito). Irmãos seria o predicativo do sujeito. 

 

Questão 10  

Assinale com um X somente nas frases que possuem um verbo significativo: 
 

(    ) Sou poeta.                                       (    ) A minha pele está bastante bronzeada. 

(    ) Eu adoro seu perfume!                    (    ) Não abraço você, por enquanto.                

(    ) A ilha desapareceu.                         (    ) O conhecimento é meu tesouro.               

(    ) Eu não ouço bem.                            (    ) Fale mais baixo!                                         

(    ) Observe a natureza.                         (    ) A garota continua estudiosa e dedicada.  
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DICA XI 
 

NO MOMENTO, ESTUDAREMOS O PREDICADO NOMINAL. 
 

PREDICADO NOMINAL: como vimos acima, o predicado nominal possui um predicativo do 
sujeito e um verbo de ligação.  
 

PREDICATIVO DO SUJEITO: indica as características, qualidades ou estados (físicos, 
emocionais ou psicológicos) que se atribuem ao sujeito. 
    
Exemplos: 

a) Aquele garoto é muito inteligente! (verbo ser, não significativo, ligando o predicativo 
inteligente ao sujeito)  

b) A caixa estava pesada e grande. (verbo estar, não significativo, ligando os predicativos 
pesada e grande ao sujeito) 

  
O predicativo do sujeito pode ser representado por um substantivo, um numeral, um 
pronome e, principalmente, um adjetivo.  
 

VERBO DE LIGAÇÃO: é o elemento que serve para unir o sujeito ao predicativo do sujeito. E 
Esses verbos não expressam ações.  
 

Os principais verbos de ligação são: SER, ESTAR, FICAR, PARECER, PERMANECER, 
CONTINUAR, ANDAR, VIRAR, sempre atribuindo uma característica. 

Questão 11 

Vamos analisar as frases abaixo: 

a) A latinha estava vazia. 

 

Sujeito:  

Núcleo do sujeito:  

Tipo de sujeito:  

Verbo:  

Tipo de verbo:  

Predicado:  

Tipo de predicado:  

Predicativo do sujeito:  

b) O filhote de tigre parecia um gato. 

 

Sujeito:  

Núcleo do sujeito:  

Tipo de sujeito:  

Verbo:  

Tipo de verbo:  

Predicado:  

Tipo de predicado:  

Predicativo do sujeito:

  

Questão 12  
 

Leia o pequeno pensamento e responda: 
 

ESPALHE AMOR. 
SEJA EMPÁTICO. 

SEJA GENTIL. 
ABRACE AS PESSOAS. 

JÁ TEM MUITA MALDADE NO MUNDO, 
ENTÃO SE VOCÊ PUDER SER AMOR, 

SEJA. 
(Kamila Stati) 
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a) Que tipo de predicado há na segunda e terceira linha? Por quê? 

 

b) E na primeira linha? Explique.  

 

c) Qual frase abaixo possui um predicado verbal e qual existe um predicado nominal? Escreva.  

 

 O amor é contagioso.  

 Abrace mais.  
 

 

 

  

  

TEORIA DA MATEMÁTICA 

 
 

Operações com números inteiros (Z) 

 

Qualquer adição, subtração ou multiplicação de dois números inteiros sempre resulta também um 

número inteiro. Já, as divisões, as potenciações e as radiciações entre dois números inteiros nem 

sempre têm resultado inteiro.  

 

Adições e subtrações com números inteiros 

 

Existe um processo que simplifica o cálculo de adições e subtrações com números inteiros. 

Observe os exemplos seguintes: 
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Exemplo1: 

Calcular o valor da seguinte expressão: 

10 - 7 - 9 + 15 - 3 + 4 

 

Solução: 

Faremos duas somas separadas: 
 uma só com os números positivos: 10 + 15 + 4 = +29 
 outra só com os números negativos: (-7) + (-9) + (-3) = -19 

Agora calcularemos a diferença entre os dois totais encontrados: +29 - 19 =  +10 

 

Atenção: É preciso dar sempre ao resultado o sinal do número que tiver o maior valor absoluto! 

 

Exemplo2: 

Calcular o valor da seguinte expressão: -10 + 4 - 7 - 8 + 3 - 2 

 

1º passo: Achar os totais (+) e (-): 

    (+): +4 + 3 = +7 

    (-): -10 - 7 - 8 - 2 = -27 

2º passo: Calcular a diferença dando a ela o sinal do total que tiver o maior módulo: 

    -27 + 7 = - 20 

 

Multiplicação e divisões com números inteiros 

 

Nas multiplicações e divisões de dois números inteiros é preciso observar os sinais dos dois 

termos da operação: 

 

Exemplos: 

 

Sinais iguais (+) Sinais opostos (-) 

(+) × (+) = + (+) × (-) = - 

(-) × (-) = + (-) × (+) = - 

(+) ÷ (+) = + (+) ÷ (-) = - 

(-) ÷ (-) = + (-) ÷ (+) = - 

 
Lembre-se: 
 
 A ordem dos fatores nunca altera o resultado de uma multiplicação: a x b =    b x a 
 O número 1 é o elemento neutro da multiplicação: 1 x a = a x 1 = a 
 Qualquer número multiplicado por zero é zero 

 

Na divisão, o resto nunca pode ser negativo. 
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Exemplos: 

 

1) Na divisão inteira de 60 por 7 o dividendo é 60, o divisor é 7, o quociente é 8 e o resto é 4. 

 

2) Na divisão inteira de -60 por 7 o dividendo é -60, o divisor é 7, o quociente é -8 e o resto é 4. 

 
 Quando a divisão for exata o resto é zero. 

 A divisão de zero por qualquer número é zero, porém o zero não pode ser divisor e nenhum 

número. 

 Todo número inteiro é divisível por 1 e pelo próprio número. 

 

Exercícios 

Marcos é apaixonado por basquete. No final do ano passado, a escola onde estuda 
promoveu um campeonato de basquete para celebrar a chegada das férias. 

 
01 – Observe, no quadro a seguir a quantidade de pontos marcados e sofridos pelas equipes 

que participaram desse campeonato. 
 

Equipe Pontos marcados Pontos sofridos Saldo de pontos 

Cesta Certa 581 367  

Bola Veloz 382 413  

De Bandeja 676 583  

Bola ao Alto 428 573  

 

De acordo com as informações do quadro, determine o saldo de pontos de cada equipe. 
Lembre-se de completar as respostas no  quadro. 
 

02 – Observe o resultado dos melhores jogadores de basquete do campeonato da escola de 
Marcos: 

 

Jogador 
Quantidade de 

cestas de 3 pontos 
Quantidade de 

cestas de 2 pontos 

Luisão 27 34 

Vítor 19 49 

João 31 26 

De acordo com as informações do quadro, e sabendo que há jogadas que valem dois ou três 
pontos, assinale a (s) afirmação (ões) correta (s): 
 

(  ) Vítor fez o maior número de pontos no campeonato.  

(  ) Luisão fez o maior número de cestas de 3 pontos. 

(   ) Juntos, os três jogadores marcaram 449 pontos.  

(   ) João marcou 10 pontos a menos que Vitor. 
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03 – Nas férias, Marcos foi a Nova Iorque com sua família. Num dos passeios em Nova 
Iorque, Marcos visitou duas lojas de artigos de Basquetebol. No esquema a seguir, o hotel é 
o ponto referencial (zero) e todas as distâncias estão em metros. 

 

 

Se Marcos saiu do hotel, foi até a loja A e depois até a loja B, quantos metros ele percorreu? 

 
 
Resposta:  ______________________________________________________________________________ 

 
04 – Marcos acompanha os principais jogos de basquete ao redor do mundo. Observe, no 

quadro, dois jogos que ele assistiu no último final de semana. De acordo com as informações, que 

horas o relógio de Marcos estava marcando no momento de cada jogo? 

 

 
 
05 - Leia atentamente os textos a seguir. 

 

O matemático Eratóstenes nasceu por volta de 276 a.C. e trabalhou na biblioteca de Alexandria, 

no Egito. Ele foi um dos primeiros a calcular a medida do diâmetro da Terra.  

Disponível em: http://www.somatematica.com.br/biograf/erat.php  

 

O navegador Cristóvão Colombo (1451-1506), saiu da Espanha com a intenção de chegar às 

Índias utilizando uma rota não usual aos navegantes da época (navegando sempre em direção ao 

Ocidente), pois ele acreditava na possibilidade da Terra ter o formato semelhante a de uma 

esfera. De acordo com a Historiografia oficial, Colombo foi o primeiro europeu a chegar ao 

continente Americano em 1492. 

Disponível em: http://www.suapesquisa.com/pesquisa/colombo.htm   

 

Com base nas informações acima, podemos verificar que do nascimento de  

Erastóstenes até a chegada de Colombo à América passaram-se 

a) 1 216 anos.  

a) 1 727 anos. 

b) 1 768 anos. 

c) 3 233 anos. 

http://www.somatematica.com.br/biograf/erat.php
http://www.suapesquisa.com/pesquisa/colombo.htm
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Atenção! O texto a seguir deve ser utilizado nas questões 06 e 07. 

Pesquisas revelaram que em Mercúrio, devido a sua proximidade com o Sol, a temperatura 

máxima pode chegar a 400 °C durante o dia. Durante a noite, devido à falta de atmosfera para 

manter o calor, a temperatura se aproxima de –180 °C.  

Disponível em: http://astro.if.ufrgs.br/solar/mercury.htm  

 

06 - De acordo com essas informações, responda às questões propostas. 

a) Qual número inteiro pode representar a temperatura máxima desse planeta? 
 
b) Qual número inteiro pode representar sua temperatura mínima? 
 
c) O módulo do número que representa a temperatura máxima é:  

 
d) O oposto do número que representa a temperatura mínima é:  

 
 

07 - Supondo que as medidas de temperatura indicadas no texto se referem a um dia, determine 
a variação de temperatura prevista nesse período. 
 

 
 
Resposta: ___________________________________________________ 
 
08 - Em 13 de março de 2017, a temperatura na cidade de Nova Iorque, nos Estados Unidos, 

pode variar de –7 °C até 4 °C. 
Fonte: http://www.climatempo.com.br/previsao-do-tempo/mundo/  

 
De acordo com essa informação, qual é a variação de temperatura prevista para esse dia? 

 
a) –11 b) –3 c) 3 d) 11 
 
 

09 - Observe o extrato bancário de Paulo. 
 

Data Movimentação Valor (R$) 

10/04 Saldo anterior 283,00 

12/04 Saque no caixa eletrônico –102,00 

13/04 Depósito 257,00 

17/04 Pagamento de conta –89,00 

18/04 Saldo  

 

Qual é o saldo de Paulo após essas movimentações? 

 

 

Resposta: _____________________________________________________________________ 

http://astro.if.ufrgs.br/solar/mercury.htm
http://www.climatempo.com.br/previsao-do-tempo/mundo/
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10 - O quadro a seguir, apresenta a situação dos times que participaram do campeonato do bairro: 
 

Time 
Gols 

Marcados 
Gols 

Sofridos 
Saldo de 

Gols 

Leões 25 20  

Do Rubão 15 18  

Da Vila 20 26  

Da Penha 21 21  

Cobras 24 16  

 
Qual é o saldo de gols de cada time? Complete a tabela. 

 
 

11  - Um avião está a 150 metros de altura. Ele sobe 100 metros, depois sobe mais 33 metros e 

depois desce 16 metros. Após esses movimentos, o número que representa a posição do avião 

em relação ao nível do mar é de:  

 

 

Resposta: _____________________________________________________________________ 

 

12 - Este gráfico contém a previsão de temperaturas médias mensais para a cidade de 
Montreal, no Canadá. Analisando as informações, responda as questões propostas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
a)  Qual a variação entre as temperaturas médias de janeiro e julho? 

 
b) Qual a variação entre a maior e a menor temperatura apresentada no gráfico? 

 
c) Qual o mês que apresentou a menor temperatura e o mês que apresentou a maior 

temperatura? 
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13 - Analise o extrato bancário de Laura e determine o saldo no dia 12/03 
 

Extrato Bancário de 05/03 a 12/03 

Data Histórico VALOR 

05/03 Saldo anterior R$ 250,00 

06/03 Retirada R$ 180,00 

07/03 Crédito Salário R$ 1500,00 

08/03 Débito Cartão R$ 700,00 

09/03 Pagamento Aluguel R$ 1000,00 

12/03 Saldo  

 

 
 

14  - Qual a variação de temperatura entre o inverno e o verão na Groelândia? 

 
 

POTENCIAÇÃO DE NÚMEROS INTEIROS 

Recordando o que vimos no Conjunto dos Números Naturais: Potenciação é uma multiplicação 
de fatores iguais. Ex. 2³ = 2 x 2 x 2 = 8 e 3² = 3 x 3 = 9. 

No 1º exemplo, chamamos o nº 2 de base, o nº 3 de expoente e o nº 8 de potência. No 2º 
exemplo, o número 3 chama-se base, o número 2 chama-se expoente e o resultado número 9 
chama-se potência.  

 

 

 

 

 

No Conjunto dos Números Inteiros, a regra é a mesma: multiplicar fatores iguais. A diferença 
está no sinal da potência.  

Exemplos:  

(-2)³ = (-2) x (-2) x (-2) = – 8  

(-3)² = (-3) x (-3) = + 9  

Obs.: Quando a base é negativa, a potência de um número elevado ao expoente par é um 
número positivo e a potência de um número elevado ao expoente ímpar é um número negativo, 
pois utilizamos as regras de sinais da multiplicação.  
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Outra observação, quando não temos os parênteses na base, não calculamos a potência do sinal, 
somente do número da base.  

Exemplos:  

- 2³ = - 8  

- 3² = - 9  

Potências de expoente 0 (zero)  
 

Em qualquer número real não nulo, com expoente 0 (zero), o resultado será sempre igual a 1.  

Exemplos:  

23º = 1  

(−247) º = 1  

 

Essa regra é resultado de propriedade de divisão de potências de mesma base, conforme 
exemplos a seguir:  

5³ : 5³ = 125 : 125 = 1  

5³ : 5³ = 5(3−3) = 5º = 1  

 

Vemos que, na divisão de qualquer número com bases e expoentes iguais, o resultado sempre 
será o expoente 0 (zero), assim como, fazendo os cálculos e tirando a potência de cada número, 
terminaremos numa divisão de números iguais, e toda divisão de números iguais o resultado é 
igual a 1.  

 

Potências de expoente 1  
 

Qualquer número real com expoente 1, o resultado será sempre o próprio número.  

Exemplos:  

65¹ = 65  

(-631) ¹ = - 631  

 

Descubra o padrão: 

 

• Se a base é negativa e o expoente é par, o resultado é__________________________ 

 

• Se a base é negativa e o expoente é ímpar, o resultado é________________________ 
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Agora é com você 

1. Qual o valor de cada potência? 

a) (−8)2 e) (−3)4 h) (+8)2 

b) (−5)3 f) (+5)2 i) (+7)3 

c) (−7)2 g) (+4)3 j) (+ 3)4 

d) (−3)3     

 

2. Sem calcular a potência, escreva se o resultado é positivo ou negativo. 

a) (−3,1)2 

b) (−0,3)3 

c) (−3,5)4 

d) (−0,4)4 

e) (−2,4)5 

 

3. Associe os números iguais: 
 

(A) (−10)1 

(B) (−10)2 

(C) − 102 

(D) (−10)4 

(E) − 104 

(  ) -10000 

(  ) 100 

(  ) -100 

(  ) 10000 

(  ) -10 

4. Júlio utilizou uma calculadora para descobrir o valor de  (-235)
5 .O valor que ele encontrou é 

um número positivo ou negativo? 
 

5. Qual é a base? 
 

a) (? )3 = -1 e) (? )3 = -1000 

b) (? )3 = -27 f) (? )5 = -100000 

c) (? )5 = -32 g) (? )3 = -8 

d) (? )7 = -1 h) (? )5 = -243 
 
 
6. (Praticando Matemática) Os resultados de (−3)

2
, - 3

2
, (−2)

3
 e - 2

3
 são, pela ordem: 

 

(A) 9, 9, 8 e -8 

(B) 9, - 9, -8 e -8 

(C) 9, 9, -8 e 8 

(D) -9, -9, -8 e -8 

  

7. (Praticando Matemática) O dobro de -8 e o quadrado de -8 são, nessa ordem: 
 

(A) 16, 16          (B) 16, -64          (C) -16, 64   (D) -16, -64 
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Radiciação 
A radiciação, assim como todas as operações do conjunto dos números reais, possui seu 

inverso, ou seja, quando pegamos um elemento e operamos com seu inverso, o resultado é igual 

ao elemento neutro. 

A adição possui a subtração como operação inversa, a multiplicação possui a divisão como 

operação inversa, e a potenciação também vai possuir sua operação inversa, que é denominada 

de radiciação. 

Como as demais operações, a radiciação também possui uma série de propriedades, 

vejamos. 

Raiz quadrada e sua operação inversa na calculadora. 

 

  
 

A radiciação é uma operação em que buscamos um número que satisfaz determinada 

potência. Considere os números a e b números reais e n um número racional, definimos a raiz n-

ésima de a como sendo um número que, quando elevado a n, seja igual ao número a, nesse 

caso, representado por b, ou seja: 

 

Exemplos: 

a) A raiz quadrada de 36 é igual a 6, pois 62 = 36. 

 

Veja que, para determinar a raiz quadrada de 36, devemos buscar um número que, quando 

elevamos ao quadrado, seja igual a 36. Logicamente, esse número é o 6. 

 

b) A raiz cúbica de 125 é igual 5, pois 53 = 81. 
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c) Agora vejamos a raiz décima de 1024. Como não se trata de um número trivial, a melhor saída 

é realizar a decomposição em fatores primos do 1024 e, em seguida, escrevê-lo na forma de 

potência. 

 
 

Veja que o número 1024 = 210, assim o número que, elevado à 10º potência, resulta em 1024 é o 

número 2, ou seja: 

 

 

Nomenclatura da radiciação 

 

Considerando a raiz n-ésima anterior, temos a seguinte nomenclatura: 

    a → Radicando 

n → índice 

b → raiz 

√ → Radical 

Propriedades da radiciação 

Assim como na potenciação, temos algumas propriedades na radiciação. Nesta a história é a 

mesma, uma vez que ambas são operações inversas. 

Propriedade 1: Raiz em que o expoente do radicando é igual ao índice 

 

A propriedade 1 afirma que, sempre que o índice for igual ao expoente do radicando, o resultado 

da raiz n-ésima é a própria base. 

 

https://brasilescola.uol.com.br/matematica/propriedades-das-potencias.htm
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Exemplos: 

 

Propriedade 2: Produto de raízes de índices iguais 

 

A propriedade 3 afirma que o produto entre duas raízes com índices iguais é igual à raiz de 

mesmo índice do produto dos radicandos. 

 

Propriedade 3: Quociente de raízes de índices iguais 

 

De maneira análoga à propriedade 3, afirma que a divisão entre duas raízes de índices iguais 

é igual à raiz de mesmo índice da divisão dos quocientes. 

 

Exercícios  

1. Determine a raiz quadrada de 1296. 
 

2. Determine cada raiz, justificando o resultado:  

Por exemplo: √25 = 5 porque 5² = 25 

 

a) √4 =     b) √64 =    c) √81 = 

d) √49 =     e) √0 =    f) √1 =  

g) √100 =    h) √121 =    i) √169 =  

j) √400 =               k) √900 =    l) √225 = 

 

3. Calcule 

 

a) √1 + √0 =    b) √64 - √49 =   c) 15 + √81 =  

d) 2 + √4=              e) -3 + √16 =    f)-5-√36=  

g) 3√16–9= 
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4. Calcule 

Observação: Quando o sinal negativo estiver fora da raiz o resultado fica negativo. 

Por exemplo: -√25 = - 5 

a) -√81 =    b) √36 =    c) √144= 

d) √196 =   e) √1600 =   f) -√16=  

g) -√100 =   h) -√121 =    i) -√121=  

j) -√49 =    k) -√400 =   l) -√4=  

m) √16 =    n) √64 =   o) √49=  

 

GEMOMETRIA 

ÁREA DOS POLÍGONOS: 

Quando falamos em medir áreas na verdade pretendemos descobrir, em uma superfície, o 

quanto ela tem de “espaço” a ser ocupado. 

 

Utilizamos o conceito de área em várias situações do cotidiano: 

- determinar a extensão de um terreno; 

- quantidade de lajotas para revestir um piso; 

- quantidade de tinta necessária para pintar uma casa; 

- extensão territorial de uma cidade ou país, etc. 

QUADRADO (a área é igual à multiplicação de um lado pelo outro) 

 

A= área 

L = lado 

 

 

EX: Seja um quadrado medindo 10 cm cada um de seus lados. Calcule a área desse quadrado. 

 A = L x L 

A = 10 cm . 10 cm 

A = 100 cm² 
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RETÂNGULO (a área é igual à multiplicação da base pela altura) 

A= área                                                     

b= base 

h= altura 

EX: Calcule a área de um retângulo cujo comprimento é 15 

metros e a largura é 10 metros. 

A = b . h 

A = 15 m . 10 m 

A = 150 m ² 

TRIÂNGULO (a área é igual à multiplicação da base pela altura, dividido por dois) 

 

EX: Qual a área de um triângulo cuja base mede 8 m e a altura 10 m. 

 

PARALELOGRAMO (a área é igual à multiplicação da base pela altura) 

 
EX: Qual a área de um paralelogramo cuja base mede 20 cm e a altura 5 cm. 

A=b x h 

A= 20 cm x 5 cm 

A = 100 cm ² 
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LOSANGO (a área é igual à multiplicação da diagonal maior pela diagonal menor, dividido 

por dois) 

D= diagonal maior 

d = diagonal menor 

 

 

 

 

 

EX: Se um losango possui diagonal maior medindo 50 cm e diagonal menor medindo 25 cm, 

qual será o valor de sua área? 

 

TRAPÉZIO (a área é igual à soma da base maior com a menor, multiplicado pela altura e dividido 

por dois) 

 

EX: Calcule a área de um trapézio que possui 20 centímetros de altura e bases de 40 e 30 

centímetros, respectivamente 

A = (B + b) · h 
             2 
A = (40 + 30) · 20 
                2 
A = 70 · 20 
           2 
A = 1400 
          2 
A = 700 cm2 

 

(base maior + base menor) X Altura 
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OBSERVAÇÃO: Quando as figuras são compostas, devemos calcular as áreas das figuras 
separadamente e depois somá-las. Veja o exemplo a seguir: 
EX: Calcule a área da figura abaixo. 

 
 

Figura 1: Triângulo  

base (8-4) = 4  

altura (6-3) =3  

A = 
𝑏𝑋ℎ

2
 

 A= 
4𝑥3

2
 

A = 
12

2
 

A= 6 cm²  

Figura 2: Retângulo  

base = 8  

 altura = 3  

A=bxh  

A= 8x3 

 A= 24 cm²  

Área Total: 6 cm² + 24 cm² = 30 cm² 

 
 

ATIVIDADES 
 

1. Calcule a área das figuras a seguir: 

 
 
e)                                                                                f) 
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2. Calcule a área das seguintes figuras geométricas: 
 
A)                                                                 B)      

                                     
 
C)                                                                  D) 

                        
 
3. Uma cadeira tem o seu assento na forma de um quadrado. Suponhamos que uma formiga, 
partindo de um dos cantos da cadeira, andou 1,6 metro para contornar todo o assento. Qual é a 
área do assento dessa cadeira, em m²? 
 
 
 
CONVERSÃO DE UNIDADES DE MEDIDA DE ÁREA 
 
Você lembra do 6º ano quando convertíamos unidades de medida de comprimento utilizando esta 
tabela? Multiplicávamos ou dividíamos por 10, porque era uma única dimensão, ou seja, o 
comprimento. 
 

 
Agora na transformação de unidades de medida de área, dividimos ou multiplicamos por 
100, porque são duas dimensões, ou seja, comprimento e largura (altura). 
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EXEMPLOS 1 
 

A) 3 m² em dm² = 3 x 100 = 300dm²  

B) 3 m² em cm² = 3 x 10000 = 30000cm²  

C) C) 3m² em mm² = 3 x 1000000=3000000 mm²  

D) 3m² em dam² =3 : 100=0,03 dam² 

E) E) 3 m² em hm² = 3 : 10000= 0,0003 hm²  

F) 3 m² em km² = 3 : 1000000=0,000003 km²  

G) G) 353 cm² em m² =353 : 10000=   0,0353 m² 

H) 0,35m² em mm² = 0,35 x 1000000=350000  

 
EXEMPLO 2 
 
É necessário um certo número de pisos de 25 cm x 25 cm para cobrir o chão de uma cozinha 
com 5 m de comprimento por 4 m de largura. Supondo que nenhum piso se quebrará durante o 
serviço, quantos pisos serão necessários para cobrir totalmente o chão da cozinha? 
 
Vamos calcular a área do piso: (quadrado) 
A = LxL 
A = 25 cm x 25cm 
A = 625 cm² 
 

Vamos calcular a área do chão da cozinha: 
(retângulo) 
A = bxh 
A = 5m x 4 m 
A = 20 m² 

 

Agora devemos dividir a área da cozinha pela área do piso para sabermos quantos pisos serão 
necessários. 
Antes disso precisamos transformar a área do piso que está em cm² para m², para que fique na 
mesma unidade de medida que o chão da cozinha. 
 
625 cm² = 625: 10000 =     0,0625 m² 
 

Agora sim podemos dividir: 
 

20 m² : 0,0625 = 320 pisos. 

 
 
ATIVIDADES: 
 
1. Transforme as unidades de área a seguir: 

 

a) 12 cm² em m² 

b) 8 cm² em mm² 

c) 15 mm² em cm² 

d) 234 cm² em m² 

e) 856 m² em km² 

f) 8,45 m² em cm² 

g) 9,03 cm² em mm² 

h) 9,91 m ² em mm² 

i) 0,6 m² em cm² 

j) 0,9 m² em mm² 

k) 0,9 cm² em mm² 

l) 800 m² em km² 
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2. Quantos metros quadrados de tecido, são necessários para fazer uma toalha que mede 300 

cm de comprimento por 200 cm de largura? 

 

3. Ao estudar a planta de uma construção, um engenheiro deparou-se com unidades de área 

dadas em cm². Certo cômodo dessa construção apresentava área de 120 000 cm². Essa área, 

expressa em m², equivale a: 

a) 12 m² 

b) 1200 m² 

c) 12 m² 

d) 346 m² 

e) 0,12 m² 

 

4. Um pintor foi contratado para pintar uma sala retangular que mede 4 m x 3 m. Para evitar que a 

tinta respingue no chão ele vai forrar a sala com folhas de jornal que medem 40 cm x 60 cm. 

Quantas folhas de jornal serão necessárias? 

 

 

5. Uma escola pretende ladrilhar o seu pátio retangular, que possui as seguintes dimensões: 4 m 

e 5,5 m. Os ladrilhos utilizados são quadrados com 16 cm de lado. Calcule o número de ladrilhos 

necessários. 

 
 
Link - Conversão de unidades de medida de área. 

https://www.youtube.com/watch?v=54oW98df2uQ   
 

CIÊNCIAS 

Reino animal - Invertebrados 

 O reino dos animais é composto de grande número de seres vivos que podem ser muito 
diferentes entre si, como uma água-viva, um grilo e uma onça-pintada. Apesar da grande 
diversidade, todos os animais são organismos eucariontes, pluricelulares e heterótrofos. 
 Tradicionalmente, os animais são divididos em invertebrados e vertebrados, de acordo 
com a ausência ou a presença de coluna vertebral e de crânio, entre outras características. 
 Os invertebrados representam a maioria dos animais. Os principais filos de invertebrados 
são: Porifera, Cnidaria, Platyhelminthes, Nematoda, Mollusca, Annelida, Arthropoda e 
Echinodermata. 
 

 

I - Poríferos 

 Os poríferos, animais pertencentes ao filo Porifera, são popularmente chamados de 
esponjas. São animais aquáticos; a maioria vive em ambientes marinhos, embora também 
existam espécies de água doce. Os indivíduos adultos são sésseis, ou seja, vivem fixados em 
substratos, como rochas e conchas. 
 Os poríferos são filtradores. Eles mantêm um fluxo contínuo de água através de seu corpo 
para obter alimento, realizar trocas gasosas e eliminar resíduos. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=54oW98df2uQ
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Fonte: https://br.images.search.yahoo.com/search/images; 

 
 
 Os poríferos possuem organização corporal muito simples: não apresentam tecidos nem 
órgãos. Algumas espécies de esponjas são assimétricas, ou seja, não existe um plano imaginário 
que divida o corpo desses animais em metades iguais. 
 Podem se reproduzir assexuada ou sexuadamente. Na reprodução sexuada, os gametas 
masculinos, denominados espermatozoides, são liberados na água, enquanto o gameta feminino, 
chamado óvulo, fica retido no corpo da esponja, onde é fecundado. A fecundação é interna e gera 
uma larva, que se locomove até encontrar um local onde possa se desenvolver em uma esponja 
adulta séssil. 
 Os poríferos já foram utilizados como esponjas pelas pessoas e, atualmente, também são 
utilizados em pesquisas para desenvolver medicamentos e novos materiais para a indústria. 
 
 
Estrutura corporal do porífero 

 
 Fonte: https://br.images.search.yahoo.com/search/images; 

https://br.images.search.yahoo.com/search/images;
https://br.images.search.yahoo.com/search/images;
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Atividades 
 
1- Como os poríferos obtêm alimento? 

 
2- As esponjas são fixas, mas apresentam larvas móveis durante seu desenvolvimento. Para as 

esponjas, qual a vantagem desse tipo de larva? 
 

3- Coloque (V) para verdadeiro ou (F) para falso. 
a) As esponjas não podem se reproduzir (   ). 
b) Muitas esponjas possuem espículas (   ). 
c) Todas as esponjas são aquáticas (    ). 
d) No corpo das esponjas existem poros, por onde a água entra (   ). 
e)  As esponjas possuem pouca capacidade de regeneração (    ). 
 

4- Um estudante disse que as esponjas não trazem nenhum benefício ao ser humano. Você 
concorda com essa afirmação? Justifique. 

 
 

II – Cnidários 
 
 Os cnidários pertencem ao filo Cnidaria, que inclui animais como as águas-vivas, as 
anêmonas-do-mar e os corais. Apresentam simetria radial e vivem apenas em ambientes 
aquáticos, principalmente marinhos, mas também há espécies de água doce. 
 O corpo dos cnidários pode se organizar de duas formas diferentes ao longo de seu ciclo 
de vida: pólipo e medusa. Algumas espécies apresentam apenas uma dessas formas. Os pólipos 
geralmente têm formato cilíndrico, com a boca localizada na parte superior do corpo. São sésseis, 
vivendo fixados a muitos tipos de superfície, como a das rochas. 
 As medusas são de vida livre e muitas são capazes de nadar. Seu corpo geralmente tem 
formato semelhante ao de um guarda-chuva, com a boca localizada na parte inferior. 

 
Fonte: https://br.images.search.yahoo.com/search/images; 

 
 
Estrutura corporal do 
cnidário 
 
 Os cnidários capturam 
pequenos animais com o 
auxílio de tentáculos, que 
geralmente se localizam ao 
redor da boca. Os tentáculos 
têm células urticantes, os 
cnidoblastos, que, ao serem 
tocados, disparam filamentos 
que liberam compostos 
tóxicos na presa. Os 
cnidoblastos são utilizados 

https://br.images.search.yahoo.com/search/images;
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para alimentação e defesa, pois a substância tóxica paralisa o ser vivo que tocar os tentáculos. 
 Após ser capturado, o alimento é levado pelos tentáculos até a boca do cnidário e passa 
para a cavidade gastrovascular, onde ocorre parte da digestão, que se completa no interior das 
células. Os materiais não digeridos são expelidos pela boca. 
 Nos cnidários, pode ocorrer tanto a reprodução assexuada (geralmente realizada pelos 
pólipos) quanto a reprodução sexuada (geralmente realizada pelas medusas). 
 
Reprodução 

 
Fonte: https://br.images.search.yahoo.com/search/images; 

 
 
Acidentes com cnidários 
Durante o verão, aumenta a incidência de acidentes envolvendo seres humanos e animais 

marinhos, entre eles os cnidários, como as águas-vivas e as caravelas‑portuguesas. O contato 

de banhistas com os tentáculos desses animais dispara os filamentos dos cnidoblastos, que 
liberam toxinas responsáveis por causar ardência, bolhas e lesões semelhantes a queimaduras. 
Em caso de acidente, não é recomendado esfregar o local afetado nem lavar com água doce, o 

que pode aumentar a liberação da toxina. Deve‑se procurar um médico para avaliação. 

 
Atividades 
 

1- Por que os cnidários podem causar a morte de um animal pelo simples contato? 
 

2- Coloque (V) para verdadeiro ou (F) para falso. 
a) Os cnidários apresentam tanto reprodução sexuada como a assexuada (    ). 
b) A anêmora- do- mar é um exemplo de cnidário tipo medusa (   ). 
c) A forma séssil é chamada de medusa e a foram móvel, de pólipo (   ). 
d) Os recifes de corais servem de abrigo para uma grande variedade de seres vivos (   ). 

 
3- Uma hidra digeriu as partes moles de um crustáceo microscópio e eliminou as partes que 

seu corpo não pode digerir. 
 
a) Por onde os alimentos capturados entram no corpo da hidra? E por ondes as partes 

não digeridas são eliminadas? 
b) Onde ocorre a digestão no corpo da hidra? 

 
4- Durante o verão é comum ouvir falar de acidentes causados pelo contato com alguns 

cnidários. Descreva o que ocorre após o contato com um cnidário.  

https://br.images.search.yahoo.com/search/images;
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III- Platelmintos e Nematódeos 
 
*Filo Platelmintos: (do grego, platys = plano, chato, e helminthes = vermes) 
 
Espécie conhecidas: 20 mil (1998) 
 
Representantes: Planárias (de vida livre), Tênia e Esquistossomo (parasitas). 
 
Características do grupo:  
- animal de corpo achatado e alongado; 
- ausência de esqueleto; 
- simetria bilateral.  
 
Habitat: algumas espécies são de vida livre e vivem no mar, em água doce ou em solos úmidos; 
há espécies parasitas, que causam doenças, inclusive ao ser humano, como as tênias e o 
esquistossomo.   
 
Sistema digestório incompleto: possuem boca e faringe. Ausência de ânus em algumas espécies, 
por isso a excreção pode ser feita também pela boca ou pelas células do corpo. A digestão ocorre 
dentro ou fora das células (endocitose ou extracelular, respectivamente).  
 
Sistema respiratório: as trocas gasosas ocorrem através da pele (respiração cutânea). 
 
Sistema circulatório: ausente.  
 
Sistema nervoso: bem simples. Composto por um anel nervoso que se liga a cordões 
longitudinais ou por um par de gânglios, de onde saem filetes nervosos laterais que percorrem 
todo o corpo através de ramificações, proporcionando uma melhor coordenação muscular aos 
platelmintos. 
 
Sistema reprodutor (reprodução): pode ser assexuada por regeneração ou sexuada; algumas 
espécies são hermafroditas, enquanto outras apresentam indivíduos macho e fêmea; 
monogenéticas= ciclos de vida completa em um único hospedeiro; digenéticas= necessitam de 
dois hospedeiros para completar seu ciclo vida; hospedeiro definitivo= ocorre à fase adulta; 
hospedeiro intermediário= fases larvais e sexualmente imaturas. 
 
Principais doenças causadas por Platelmintos: 
 
1. Teníase ou Solitárias 
 Há dois tipos conhecidos de 
tênias que parasitam o ser humano: 
Taenia solium (hospedeiro 
intermediário é o porco) e Taenia 
saginata (hospedeiro intermediário é o 
boi). 
 Trata-se de um parasita muito 
longo, podendo atingir 20 metros de 
comprimento. Na sua cabeça, 
denominada escólex, existem 
ventosas e, ás vezes, ganchos que 
ajudam na fixação desses vermes no 
intestino do hospedeiro. O corpo é 
formado por várias porções achatadas 
chamadas proglotes. Cada proglotes 
é hermafrodita (ou seja, tem os 
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sistemas reprodutores de ambos os sexos), ocorre autofecundação podendo produzir milhares de 
ovos eliminados pelas fezes. 
 
Fonte imagem: https://www.coladaweb.com/doencas/teniase. Acesso em 13/06/2020 
 
Contágio: ocorre através da ingestão dos ovos das tênias, que contaminam a água e os 
alimentos; consumo de carnes de porco e boi malcozida ou crua sem procedência segura. 
 
Sintomas: diarreia, cansaço, anemia, alterações no apetite, emagrecimento e dores abdominais. 
 
Profilaxia ou Prevenção: a profilaxia da teníase pode ser feita com cuidados adequados com os 
dejetos humanos, como saneamento básico, cozimento correto das carnes, particularmente da 
carne de porco, com tratamento dos doentes, e com inspeção sanitária em matadouros, 
açougues e supermercados. 
 
Ciclo de vida da Tênia: Veremos nas aulas presenciais. Até lá !! 
 
2. Esquistossomo ou barriga - d’água. 
 
 Platelminto da espécie Schistosoma mansoni. Machos e fêmeas adultos instalam-se nos 
vasos sanguíneos que irrigam o intestino, o fígado e o baço do ser humano. Com a progressão da 
doença, pode ocorrer acúmulo de líquido na cavidade abdominal; por isso, essa doença é 
também conhecida por barriga-d’ água.  
 As fêmeas são geralmente bem maiores que os machos, e depositam milhares de ovos 
que são eliminados com a fezes em locais inapropriados. Essas fezes com ovos podem entrar em 
contato com água do ambiente, isto é, com lagos e riachos. Na água cada ovo forma uma larva, 
miracídio, que penetra no caramujo, hospedeiro intermediário do esquistossomo. Dentro desse 
caramujo, a larva se desenvolve e se reproduz assexuadamente, dando origem a outras larvas: 
as cercárias.  
 As cercárias saem do caramujo e penetram na pele humana em ambientes com água 
contaminada. Por meio do sangue, essas larvas chegam aos vasos sanguíneos do fígado, onde 
se acasalam e podem reiniciar o ciclo. Assim, o ser humano é considerado o hospedeiro definitivo 
desse verme. 

 

https://www.coladaweb.com/doencas/teniase
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Prevenção da esquistossomose: construir fossas ou conectar instalações sanitárias à rede de 
esgoto, evitando a eliminação de fezes no ambiente; nunca entrar em água (lagos, represas, 
açudes) onde existam os caramujos hospedeiros do esquistossomo; combater o caramujo 
hospedeiro. Sem ele, o ciclo de reprodução do verme é interrompido e a infestação também. 
 
*Filo Nematelmintos: (do grego, nematos = fio, e helminthes = verme) 
 
Espécie conhecidas: 900 (1998) 
 
Características do grupo:  
- animais de corpo cilíndrico, alongado e extremidades afiladas; 
- ausência de esqueleto; 
- simetria bilateral. 
 
Habitat: há parasitas, mas a maioria tem vida livre, habitando ambientes aquáticos marinhos e de 
água doce. Também são encontrados em solos úmidos e lodosos, alimentam-se de pequenos 
animais e plantas.  
 
Sistema digestório: completo, o tubo inteiro é o intestino, que começa na boca e termina no ânus. 
Digestão intracelular (dentro das células). 
 
Sistema respiratório: respiração cutânea, através da pele. 
 
Sistema circulatório: ausente.  
 
Sistema nervoso: possuem dois cordões nervosos que percorrem o corpo do animal, ventral ou 
longitudinalmente. Da faringe partem os cordões nervosos. O cordão nervoso dorsal é 
responsável pela função motora, enquanto a ventral é sensorial e motora, sendo considerada a 
mais importante. 
 
Reprodução: são animais dioicos, em sua grande maioria, possuem sexos separados. 
Apresentam dimorfismo sexual. Ou seja, a fêmea é diferente do macho. Normalmente os machos 
são menores e sua porção posterior é afilada e curva, para facilitar a cópula. A fecundação é 
cruzada e interna. 
 
Principais doenças causadas por Nematelmintos: 
 
1. Ascaridíase ou Lombriga  
É uma verminose causada por um 
parasita chamado Ascaris lumbricoides. É 
a verminose intestinal humana mais 
disseminada no mundo. 
A contaminação ocorre quando há 
ingestão dos ovos infectados do parasita, 
que podem ser encontrados no solo, água 
ou alimentos contaminados por fezes 
humanas. 
 
Ciclo de vida: 
 

Legenda: 

1) A ingestão de água ou alimento (frutas 

e verduras) contaminados pode introduzir 

ovos de lombriga no tubo digestório 

humano. 
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2) No intestino delgado, cada ovo se rompe e libera uma larva. 

3) Cada larva penetra no revestimento intestinal e cai na corrente sanguínea, atingindo fígado, 

coração e pulmões, onde sofre algumas mudanças de cutícula e aumenta de tamanho. 

4) Permanece nos alvéolos pulmonares podendo causar sintomas semelhantes ao de pneumonia. 

5) Ao abandonar os alvéolos passam para os brônquios, traqueia, laringe (onde provocam tosse 

com o movimento que executam) e faringe. 

6) Em seguida, são deglutidas e atingem o intestino delgado, onde crescem e se transformam em 

vermes adultos. 

7) Após o acasalamento, a fêmea inicia a liberação dos ovos. Cerca de 15.000 por dia. Todo esse 

ciclo que começou com a ingestão de ovos, até a formação de adultos, dura cerca de 2 meses. 

8) Os ovos são eliminados com as fezes. Dentro de cada ovo, dotado de casca protetora, ocorre 

o desenvolvimento de um embrião que, após algum tempo, origina uma larva. 

9) Ovos contidos nas fezes contaminam a água de consumo e os alimentos utilizados pelo 

homem. 

 

Como prevenir: através de medidas de saneamento básico: é necessário, também, fazer o 

tratamento de todos os portadores da doença. A ascaridíase está mais presente em países de 

clima tropical e subtropical. As más condições de higiene e a utilização das fezes como adubo 

contribuem para a prevalência dessa verminose. Ferver a água antes do consumo e boa 

higienização dos alimentos consumidos crus, como frutas e verduras. 

 

2. Ancilostomíase ou Amarelão 

É uma verminose causada por um parasita chamado Ancylostoma duodenale ou Necator 

americanus. Ao pisar descalça no solo contaminado, a pessoa pode adquirir o verme, pois as 

larvas conseguem penetrar na pele. Essas larvas vão para o intestino, onde se alojam até a fase 

adulta, quando então se reproduzem. É neste órgão que os vermes se fixam por meio de 

estruturas semelhantes a dentes, onde se alimentam de sangue vindo das feridas que fazem na 

parede intestinal. No intestino da pessoa infestada, as fêmeas dos vermes depositam os ovos, 

que são eliminados com as fezes humanas. 

 

Sintomas: fraqueza, sangue nas fezes, anemia e pele amarelada. 

 

Prevenção: construção de instalações sanitárias adequadas, evitando assim que os ovos dos 

vermes contaminem o solo; uso de calçados, impedindo a penetração das larvas pelos pés. Além 

do tratamento dos portadores, é necessária uma ampla campanha de educação sanitária. 

 

3. Filaríase ou Elefantíase:  

Doença causada pelo parasita Wuchereria bancrofti, comumente chamados filária, que se alojam 

nos vasos linfáticos. Esta doença é também conhecida como elefantíase, devido ao aspecto de 

perna de elefante do paciente com esta doença. Tem como transmissor os mosquitos dos 

gêneros Culex, Anopheles, Mansonia ou Aedes, presentes nas regiões tropicais e subtropicais. 

Quando o verme obstrui o vaso linfático, o edema é irreversível, daí a importância da prevenção 

com mosquiteiros e repelentes, além de evitar o acúmulo de águas paradas em pneus velhos, 

latas, potes e outros. 

  

4. Oxiuríase:  

Causada pelo verme Oxyurus vermicularis ou Enterobius vermicularis que se aloja no intestino 

grosso. Esta verminose é adquirida pela chegada dos ovos deste parasita ao aparelho digestivo 
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através de mecanismos como: a - deglutição - junto com alimentos, poeira de casa, objetos, 

animais, roupas contaminados com ovos dos oxiúros. Autoinfestação, no ato de coçar o ânus os 

ovos podem aderir aos dedos e então levados à boca. 

 

5. Bicho-geográfico: 

Parasita das espécies Ancylostoma caninum e Ancystoloma brasiliensis, presente no intestino e 

nas fezes de cães e gatos, provoca uma dermatite que produz irritação e muita coceira no local 

da lesão. Nos humanos, a infecção se dá pelo contato direto com as larvas infectantes existentes 

no solo contaminado por fezes de animais. Elas se aproveitam de um ferimento ou perfuram a 

pele para penetrar no organismo humano. 

 
Atividades: 
 

1- A parasitose que tem seu agente causador, quando adulto, aloja-se preferencialmente no 

Sistema Linfático é a: [___________________________] 

2- Os altos índices de contaminação por verminoses da população brasileira representam que o 

país apresenta problemas de saúde pública. 

O que é de responsabilidade do governo fazer para diminuir os números de contaminação por 

vermes na população brasileira? 

3- Pensando em nosso dia a dia, o que podemos fazer para evitar cada uma das verminoses que 

estudamos? 

a) Solitária: 

b) Esquistossomose: 

c) Lombriga: 

d) Amarelão: 

4- A esquistossomose observada no Brasil, causada pelo Schistosoma mansoni, é uma doença 

grave e debilitante. Na fase crônica, ocorre inflamação do fígado e do baço, além da típica ascite 

(barriga d'água). Na prevenção dessa doença é importante:  

I. construir redes de água e esgoto.  

II. exterminar o caramujo hospedeiro.  

III. evitar o contato com águas possivelmente 

infestadas por cercárias.  

IV. combater as oncosferas e os cisticercos.  

Está(ão) correta(s):  

A) I, II, III e IV  

B) II apenas  

C) II e IV apenas  

D) I, II e III apenas 

 

5. A figura ao lado mostra a contaminação do 

homem por um parasita. 

a) Qual poderia ser o agente etiológico (parasita) 

relacionado com a figura? 

b) Qual o nome da doença? 

c) Quais os principais sintomas dessa doença? 
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6- Quando um animal possui os dois aparelhos reprodutores no mesmo corpo, denominamos 

esse animal (assinale a alternativa correta): 

 

a) monóico 

b) hermafroditas  

c) dioico   

d) ovovivíparo 

e) vivíparo 

 
 

IV - Anelídeo e Moluscos 

 

Anelídeos 

Os anelídeos, como as minhocas, as sanguessugas e os poliquetas, pertencem ao filo 

Annelida. Esses animais apresentam simetria bilateral (corpo dividido em duas partes iguais), 

corpo cilíndrico dividido em vários segmentos ou anéis (que dá nome ao grupo) e vivem em 

diversos ambientes: marinhos, de água doce e terrestre úmidos. 

 Todos os anelídeos possuem sistema digestório completo (boca e ânus) e digestão 

extracelular (fora das células). A maioria destes animais respira pela pele, que é fina é precisa 

estar úmida. Seu sistema circulatório é fechado, ou seja, o sangue é transportado em vasos 

sanguíneos. 

 A maioria dos Anelídeos apresenta cerdas na superfície externa do corpo. Trata-se de 

pequenos filamentos que auxiliam na fixação ou na locomoção destes animais. 

Grande parte dos anelídeos apresenta reprodução sexuada e fecundação cruzada, que são 

quando dois indivíduos hermafroditos fecundam um ao outro. Podendo ser fecundação externa e 

interna, dependendo do grupo.  

 

 

Sanguessuga Haemadipsa picta, 
anelídeo parasita que se aliementa do 
sangue e secreções corporais se 
vertenrados. Podem ser urilizadas em 
alguns tratamentos médicos. 
 

 

Minhoca Amynthas gracilis, são 
anelídas terrestres importantes na 
agricultura. Quando se deslocam no 
solo, criam túneis por onde o ar e a 
água penetram e chegam as plantas. 

 

Os poliquetas são animais 
exclusivamente marinhos que vivem, 
em sua maioria, junto ao lodo do fundo. 
Esses anelídeos possuem muitas 
cerdas pelo corpo utilizadas na sua 
locomoção. 

 

 

Moluscos 

Os moluscos, pertencentes ao filo Mollusca, podem ser encontrados em ambientes 

áquaticos, principalmenta marinhos, ou terrestres. São exemplos desses animais as ostras, lulas, 

polvos, lesmas e caramujos. 
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 Os moluscos apresentam simetria bilateral e corpo mole, que pode ser divido em cabeça, 

saco viceral e pé. Na cabeça estão os a boca e os orgãos relacionados a percepção de 

estímulos, como os olhos e tentáculos. O saco viceral contém os orgãos internos relacionados a 

digestão, excreção, respiração, circulação e reprodução. O pé é uma estrutura musculosa 

responsável pela movimentação ou fixação do animal. 

 O corpo destes animais é recoberto por um tecido conhecido como manto. O manto é 

resposável pela produção de uma concha calcária em algumas espécies. 

 A digestão pode ser extra e intracelular, e os restos que não são aproveitados são 

eliminados pelo ânus. A respiração, em alguns moluscos, é realizada por meio de brânquias, 

estruturas de paredes finais na qual circula o sangue, enquanto outros respiram por meio de 

cavidades internas revestidas pelo manto ricas em vasos sanguíneos. 

 Nos moluscos, a reprodução é sexuada, a fecundação é cruzada e, dependendo da 

espécie, pode ser externa ou interna. Existem espécies hermafroditas, como os caramujos, e 

outras com sexos separados, como as lulas e os polvos. Muitas espécies apresentam estágio 

larval. 

 

 

Caramujos, como o Helix aspersa, 
possuem concha espirada e uma lingua 
capaz de ralar o alimento, conhecida 
como rádula. Vivem em ambiente 
terrestre em meio úmido. 

 

Polvo, como Octapus vulgaris , são 
moluscos exclusivamente marinhos e 
apresentam tentáculos que partem de 
sua cabeça. Muitas espécies podduem 
a capacidade e mudar de cor para se 
camuflarem no ambiente. 

 

Os biválves, como os mexilhões e as 
ostras, habitam exclusivamente os 
ambientes aquáticos e possuem o 
corpo protegido por uma concha de 
duas partes. 

 

 

ATIVIDADE SOBRE O TEXTO 

 

1- Quais são as caracteristicas principais dos anelídeos? E por que eles recebem este nome? 

2- Como ocorre a reprodução no filo Annelida? Explique com suas palavras: 

3- Quais as principais diferenças entre as minhocas, as sanguessugas e os poliquetas? 

4- Qual o nome do anelídeo que vive na terra, muito importante para a agricultura por ajudar na 

produção de húmus e é muito usado por pescadores como isca? 

5- Quem são os representantes do filo Mollusca? E quais as principais características deste 

grupo? 

6- Qual é a função do manto para os moluscos? Todos os moluscos possuem manto? 

7- Quais as principais diferenças entre os caramujos, os polvos e os biválves? 
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V - Artrópodes e Equinodermos 

 

Artrópodes 

 Os artrópodes, animais pertencentes ao filo Arthropoda, correspondem a cerca de 80% de 

todos os animais já descritos. Eles apresentam Apêndices articulados, especializados em 

diferentes funções, e um esqueleto externo, o exoesqueleto, rígido e impermeável, que 

minimizam a perda de água por evaporação e fornece proteção e suporte para os músculos dos 

apêndices articulados. Em algumas regiões do corpo, como nas pernas, o esqueleto tem 

articulações que possibilitam a movimentação. 

 Por causa da sua rigidez, o exoesqueleto não permite o crescimento corporal, daí a 

necessidade de os artrópodes trocarem-no periodicamente para poderem crescer, em um 

processo conhecido como muda ou ecdise. Durante esse processo, o corpo do animal se 

expande, pois o novo exoesqueleto se mantém flexível durante um período. Passado algum 

tempo, ele se torna rígido novamente. 

 O corpo dos artrópodes é segmentado e dividido em cabeça, tórax e abdome. Em alguns 

artrópodes, como os camarões, os caranguejos e as aranhas, a cabeça e o tórax formam uma 

estrutura única, o cefalotórax. Vários representantes dos artrópodes têm capacidade de voar. 

 O sistema digestório dos artrópodes tem boca e ânus, e a digestão é extracelular. A 

maioria das espécies apresenta reprodução sexuada e a fecundação pode ser externa ou interna. 

 Os artrópodes são classificados em alguns grupos. Entre eles, destacam-se os crustáceos, 

os aracnídeos, os insetos, os quilópodes e os diplópodes. 

 

 
Fonte: https://www.google.com/imghp?hl=pt-BR 

 

Crustáceos 

 O grupo dos crustáceos inclui animais como camarões, siris e tatuzinhos de jardim. O 

corpo desses animais se divide em cefalotórax e abdome e apresenta cinco ou mais pares de 

apêndices, além de dois pares de antenas. 

 A respiração dos crustáceos aquáticos é feita por brânquias. A maioria apresenta sexo 

separado. A reprodução é sexuada, com fecundação interna ou externa, dependendo da espécie. 

Algumas espécies incubam os ovos dos quais eclodem animais jovens semelhantes aos adultos. 

Na maioria das vezes, porém, dos ovos eclodem larvas, que se desenvolverão em adultos. 

 

https://www.google.com/imghp?hl=pt-BR
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Aracnídeos 

 O grupo dos aracnídeos é formado por artrópodes terrestres, como as aranhas, os 

escorpiões, os ácaros e os carrapatos. O corpo dos aracnídeos geralmente é dividido em 

cefalotórax e abdome. No cefalotórax, há quatro pares de pernas, um par de quelíceras 

(apêndices relacionados à manipulação de alimento) e um par de pedipalpos (apêndices que têm 

funções diversas nos diferentes grupos de aracnídeos). Alguns aracnídeos, como aranhas e 

escorpiões, produzem uma secreção tóxica denominada peçonha. Acidentes envolvendo esses 

animais podem causar problemas de saúde e até ser fatais, especialmente para crianças. 

 No final do abdome, as aranhas possuem glândulas que produzem seda. Associadas as 

esses glândulas, existem pequenos apêndices que se movem e tecem a seda. Entre outras 

funções, a seda é empregada na construção de teias, utilizada como armadilha para capturar 

alimento, e na construção de ninhos e de abrigo para os ovos. 

 Nesses animais, a digestão se inicia fora do corpo, quando substâncias são lançadas 

sobre a presa capturada; o líquido resultante da pré-digestão é ingerido. Geralmente, os 

aracnídeos têm sexo separado e fecundação interna. 

 

Insetos 

 Os insetos constituem o grupo de artrópodes com maior número de espécies. Seu corpo se 

divide em cabeça, tórax e abdome. A cabeça possui um par de antenas, um par de olhos e 

apêndices relacionados à alimentação, chamados peças bucais. No tórax existem três pares de 

pernas e a maioria apresenta dois pares de asas, mas há grupos que apresentam um único par, 

como as moscas, e outros não possuem asas, como os piolhos. 

 Os insetos apresentam indivíduos com sexo separados. A reprodução é sexuada com 

fecundação interna, e a fêmea pôe ovos que se desenvolvem em novos indivíduos. O 

desenvolvimento pode ser direto ou indireto. 

 No desenvolvimento direto, do ovo eclode um animal jovem semelhante ao adulto, porém 

em menor tamanho. No desenvolvimento indireto, o indivíduo recém-eclodido passa por um 

conjunto de transformações até adquirir a forma adulta, processo denominado metamorfose. A 

metamorfose pode ser completa ou incompleta. 
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Quilópodes e diplópodes 

 São animais terrestres que vivem no solo úmido e sombreado, como em baixo das cascas 

de árvores, troncos e folhas caídas. 

 Esses artrópodes apresentam o corpo alongado e dividido em cabeça e tronco. Na 

cabeça há um par de antenas e ocelos (olhos simples). O tronco é formado por muitos 

segmentos, cada um deles com um ou dois pares de pernas, sendo classificados em quilópodes 

e diplópodes, respectivamente. 

 Os representantes dos quilópodes são as lacraias e as centopeias. Os indivíduos desse 

grupo têm um par de pernas por segmento do corpo. Já os diplópodes são popularmente 

conhecidos como piolhos-de-cobra, gongolos ou embuás. Têm dois pares de pernas por 

segmento do corpo. 

 

Equinodermos  

 O filo Echinodermata é composto de animais exclusivamente marinhos, como o ouriço-do-

mar, a estrela-do-mar e o pepino-do-mar. Todos os equinodermos possuem um endoesqueleto 

(esqueleto interno) calcário. Com poucas exceções, os equinodermos adultos têm simetria radial. 

Sua digestão é exclusivamente extracelular, e o sistema digestório tem boca e ânus. 

 

 
  

 Uma característica exclusiva desse grupo é a presença de um sistema ambulacral no 

interior do corpo. Esse sistema é formado por um conjunto de canais preenchidos por um líquido 
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composto basicamente de água do mar. Esses canais se comunicam com apêndices chamados 

pés ambulacrais, que podem ser usados na locomoção, na alimentação e na fixação do animal. 

A água do mar entra no sistema por uma placa perfurada do esqueleto, o madreporito. 

 Grande parte dos representantes desse filo possui sexo separados. A reprodução pode ser 

assexuada ou sexuada. A fecundação é externa, com a liberação dos gametas na água do mar. 

 Algumas estrelas-do-mar podem se reproduzir assexuadamente dividindo seu corpo em 

dois ou mais pedaços que contenham uma parte do disco central. Cada pedaço é capaz de 

regenerar o resto do organismo e originar um novo animal. 

 

 

Atividades sobre os textos 

 

1- O que é exoesqueleto e qual é a importância dessa estrutura para os artrópodes? 

 

2- Indique como é a divisão do corpo dos seguintes artrópodes: 

a) Aranha b) Siri c) Formiga d) Centopeia 

 

3- Diferencie os processos de metamorfose completa e incompleta. 

 

4- Dentre os artrópodes, qual grupo possui representantes que podem ter asas e voar? 
 

5- Qual a principal diferença entre quilópodes e diplópodes? Justifique. 

 

6- Quais as funções do sistema ambulacral dos equinodermos? 

 

7 -  O reino animal apresenta uma grande quantidade de espécies, as quais são artificialmente 

classificadas em invertebrados e vertebrados. Nos invertebrados, encontra-se o maior grupo de 

animais existente e que corresponde a cerca de 80% de todos os animais do planeta. Marque a 

alternativa que indica o nome desse grupo: 

 

a) Poríferos 

b) Moluscos 

c) Cnidários.     

d) Artrópodes 

e) Equinodermos. 

 

 

HISTÓRIA 

O ABSOLUTISMO E A POLÍTICA MERCANTILISTA 

 
No absolutismo o rei tinha o poder absoluto (total) sobre a política e a economia do reino. Era 

como se o reino lhes pertencesse. Criava leis, impostos, taxas e todos 

os luxos e gastos da corte eram pagos, principalmente, pela 

população mais pobre.  

Os reis usavam a força e a violência de seus exércitos para reprimir, 

prender ou até mesmo matar qualquer pessoa que fosse contrária aos 

interesses. 
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Alguns exemplos de estado absolutista: foram Inglaterra (Henrique VIII), França (Luís XIV - 

conhecido como rei sol), Espanha e Portugal. 

MERCANTILISMO 

No campo econômico, os reis absolutistas adotaram a política mercantilista. O mercantilismo foi o 

conjunto de práticas econômicas adotadas pelas nações europeias entre o século XV e o século 

XVIII, para enriquecer suas nações.  

1) Complete as frases com as palavras do quadro: 

Inglaterra     –      França    –     Portugal    –     mercantilismo 

a) Podem ser exemplos de estado absolutista: a ___________________, a 

__________________ , a Espanha e ___________________ 

b) Os reis absolutistas adotaram a política do __________________________ .  

 

EXPANSÃO MARÍTIMA EUROPÉIA 

Durante os séculos XV e XVI, exploradores europeus, mas principalmente portugueses e 

espanhóis, começaram a aventurar-se pelo “mar desconhecido”, isto é, pelo Oceano Atlântico e 

também pelo Pacífico e Índico dando início à chamada era das navegações e descobrimentos 

marítimos. 

OS OBJETIVOS 

No século XV, os países europeus que desejavam comprar 

especiarias (pimenta, açafrão, gengibre, canela e outros temperos) e 

outros produtos orientais. 

Portugal e Espanha desejavam muito ter acesso direto às fontes 

orientais, para poderem também lucrar com este interessante 

comércio. 

PIONEIRISMO PORTUGUÊS 

Portugal foi o primeiro a investir nas navegações. As 

caravelas eram seu principal meio de transporte marítimo. 

A partir de 1492, Portugal dominou o comércio marítimo do 

Oceano Atlântico. Mas só em 1498 o navegador português 

chegou a Calicute nas índias contornando o continente africano. 

Em 1500 Pedro Álvares Cabral em sua viagem para o oriente, acabou tendo suas 

embarcações desviadas por ventos e aportou em terras brasileiras.  
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EXPANSÃO MARÍTIMA ESPANHOLA  

Em 1492 sob a liderança do navegador italiano Cristóvão Colombo. 

Os espanhóis navegaram para o oeste acreditando que a terra era 

redonda, esperando alcançar o oriente, mas acabaram atracando em 

terras da América. 

2) Ligue a imagem a sua definição:                                      

 

                                                GEOGRAFIA 

TEMAS: Biomas Brasileiros      Mapa de Biomas do Brasil 

São seis os grandes biomas brasileiros 

(continentais). Os biomas são conjuntos de 

ecossistemas (vegetal e animal) com uma 

diversidade biológica própria. Segundo o IBGE, 

no Brasil há seis tipos de biomas continentais:  

Amazônia 

Cerrado 

Caatinga 

Mata Atlântica 

Pantanal 

Pampa 
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Biomas Brasileiros: Biomas Terrestres do Brasil 

Por suas dimensões continentais, o país abriga biomas tão distintos entre si como florestas 

tropicais até a vegetação cerrada. Conheça um pouco mais dessa diversidade:                                                                                                                   

 

Bioma Amazônia  

Bioma Amazônia: rios, mata fechada e uma diversidade 

biológica insuperável. Considerado o maior Bioma 

brasileiro e a maior reserva de diversidade biológica do 

mundo, o bioma Amazônia corresponde a quase metade 

do território nacional. Abrange os estados brasileiros do: 

Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Roraima; parte de 

Rondônia, Mato Grosso, Maranhão e Tocantins.                                                                               

O clima dessa região é quente e úmido e sua densa 

vegetação é caracterizada pela floresta amazônica com árvores de grande porte.                                                                

Bioma Cerrado                                                                                                                                 

 

O cerrado brasileiro só perde para a 

Amazônia em termos de diversidade 

natural. O Cerrado é considerado o 

segundo maior bioma do Brasil em 

extensão. Ele abrange os estados do: 

Maranhão, Distrito Federal, Goiás, Mato 

Grosso do Sul, Minas Gerais e Tocantins.                                                                                                                               

Além disso, ocupa uma pequena área de 

outros seis estados. O clima predominante 

no cerrado é tropical sazonal, com períodos de chuvas e de secas. Já a sua vegetação, é 

caracterizada por árvores de troncos retorcidos, gramíneas e arbustos. Em geral, as árvores são 

de pequeno porte e esparsas.      

 

Bioma Caatinga 

O Xique-xique é um cacto típico da 

caatinga nordestina. A Caatinga ocupa 

grande parte da região nordeste do 

país. Ela abrange os estados do: 

Ceará, Bahia, Paraíba, Pernambuco, 

Piauí, Rio Grande do Norte, Alagoas e 

Sergipe. Além disso, há presença 

desse tipo de bioma em pequenas 

partes dos estados do Maranhão e de 

Minas Gerais. Típico do clima semi - 

árido, localizado no sertão nordestino, a 
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caatinga apresenta uma vegetação arbustiva de médio porte, com galhos retorcidos e folhas 

adaptadas para os períodos de secas. Os cactus são característicos da Caatinga.                                   

Bioma Mata Atlântica 

As cachoeiras e nascentes d'água fazem parte 

da paisagem das serras da Mata Atlântica.                                                                                                                                          

A Mata Atlântica ocupa a faixa litorânea de norte 

à sul do país. Assim, ela engloba a totalidade de 

três estados brasileiros: Espírito Santo, Rio de 

Janeiro e Santa Catarina; grande parte do 

Paraná e pequenas porções de onze estados.                                                         

O clima predominante é tropical-úmido com altas 

temperaturas e índice pluviométrico. A 

vegetação nesse bioma é marcada pela 

presença de árvores de grande e médio-porte 

formando uma floresta densa e fechada. 

 

Bioma Pantanal 

O Jaburu é a ave-símbolo do Pantanal. O Bioma 

Pantanal, considerado o de menor extensão territorial 

do país, abrange dois estados brasileiros, a saber: 

Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.                                              

O clima predominante é tropical continental com altas 

temperaturas e chuvas, de verão chuvoso e inverno 

seco. A vegetação do pantanal é marcada pelas 

gramíneas, árvores de médio porte, plantas rasteiras 

e arbustos. O nome desse bioma remete às regiões 

alagadiças presentes, ou seja, os pântanos.                                                                                                 

 

Bioma Pampa 

O Pampa serve de pastagem natural para milhares 

de animais. O Pampa é o único bioma 

exclusivamente brasileiro. Ele ocupa mais da 

metade do território do Rio Grande do Sul.                                                                                                      

O clima é subtropical com as quatro estações do 

ano bem definidas e sua vegetação é marcada 

pela presença de gramíneas, arbustos e árvores 

de pequeno porte. Além disso, esse bioma é 

constituído de amplas áreas de pastagens, onde 

se desenvolvem grandes rebanhos. 
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EXERCÍCIOS 

1. De acordo com o mapa acima responda, em qual região está presente o bioma do cerrado? 

     

2. Pesquise e anote nas linhas abaixo, quais animais vivem no bioma da Amazônia?  

 

3. Em qual região brasileira se encontra o bioma da Mata Atlântica? Cite alguns animais que 

fazem parte desse bioma.  

 

4. Anote alguns animais da Amazônia que estão em extinção e o motivo disso ocorrer. 

 

5. Qual é o bioma mais afetado pelas ações dos seres humanos? Explique de que formas o Ser- 

Humano prejudica esse bioma. 

 

6. O termo bioma pode ser conceituado como:                                                                                               

 

a) O conjunto formado por seres bióticos e abióticos que interagem entre si, formando um 

sistema equilibrado. 

b) O agregado de seres vivos que dependem um dos outros para sobreviver. É dividido em: 

produtores, consumidores e decompositores. 

c) O conjunto composto por todos os seres vivos do planeta, exceto as plantas e as algas, que 

formam a flora. 

d) O conjunto de vida vegetal e animal presentes em um ambiente que possui condições 

naturais parecidas e que historicamente foi influenciado pelo mesmo processo de formação. 

e) A camada do planeta Terra que abriga a vida. Abrange parte da litosfera, hidrosfera e da 

atmosfera. 

 

7. Os principais biomas brasileiros são: 

a) Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Caatinga e Pantanal. 

b) Mata de Galeria, Cerrado, Amazônia, Pantanal e Igapó. 

c) Biomas costeiros, Campos, Pampas, Pradarias e Mata Atlântica.                                                               

d) Manguezal, Pradarias, Amazônia, Caatinga, Cerradão e Campo sujo. 

e) Mata de Várzea, Mata dos Cocais, Mata de Araucárias, Pantanal e Cerrado. 

 

8. O clima que caracteriza o Cerrado é:                                                                                           

a) Clima Equatorial. 

b) Clima Tropical de Altitude. 

c) Tropical Continental. 

d) Tropical Úmido. 

c) Subtropical. 
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9. A vegetação dos Pampas é composta, principalmente, por: 

a) Árvores de grande porte. 

b) Árvores de pequeno porte. 

c) Plantas xerófilas. 

d) Gramíneas. 

e) Plantas hidrófilas. 

10. A Mata Atlântica é um importante bioma brasileiro que, em virtude da intensa exploração, 

praticamente não existe mais. Esse bioma enquadra-se em que tipo de bioma mundial?                          

a) Savanas. 

b) Floresta Equatorial. 

c) Campos. 

d) Deserto. 

e) Floresta Tropical. 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

Atividade 1 - Provas olímpicas do atletismo 

O atletismo é dividido em provas de pista (corridas) e de campo (saltos e 

arremesso/lançamentos).  

No grupo de corridas: rasas (incluindo as de revezamento), com barreiras, com obstáculos e 

marcha atlética. 

No grupo de saltos: plano horizontal e plano vertical. 

No grupo de arremesso e de lançamentos: com implemento próximo ou distante ao eixo central 

do corpo.  

No grupo de provas combinadas: heptatlo e decatlo. 

Os quadros a seguir apresentam as provas de atletismo disputadas no programa dos Jogos 

Olímpicos. 

Provas de pista: 

CORRIDAS RASAS REVEZAMENTO COM BARREIRAS 
COM 

OBSTÁCULOS 
MARCHAS 

VELOCIDADE 

100 metros; 
200 metros; 
400 metros 

4x100 metros; 
4x400 metros 

100 metros (apenas 
feminino); 

110 metros (apenas 
masculino); 
400 metros 

  

MEIO 
FUNDO 

800 metros; 
1500 metros 

    

FUNDO 

5.000 metros; 
10.000 
metros; 

42.195 metros 
(Maratona) 

  3.000 metros 

20 km; 
50 km 

(apenas 
masculino) 
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Provas de campo: 

Saltos no plano 
horizontal 

Saltos no plano vertical Arremessos Lançamentos 

Distância; 
Triplo 

Altura; 
Vara 

Peso 
Dardo; 
Disco; 
Martelo 

 

Provas combinadas: 

Provas combinadas  Primeiro dia Segundo dia 

Heptatlo (apenas 
feminino); 

100 metros com barreira; 
Salto em altura; 
Arremesso do peso; 
200 metros rasos 

Salto em distância; 
Lançamento do dardo; 
800 metros rasos 

Decatlo (apenas 
masculino) 

100 metros rasos; 
Lançamento do disco; 
Salto com vara; 
Lançamento do dardo; 
400 metros rasos 

110 metros com barreiras; 
Salto em distância; 
Arremesso do peso; 
Salto em altura; 
1.500 metros rasos 

 

Exercício 1 - Agora é com você 

O atletismo brasileiro tem atletas que se destacaram na história dos Jogos Olímpicos. No quadro 

abaixo, você vê o nome de alguns desses atletas. 

• Pesquise em qual prova cada atleta compete e preencha a segunda coluna. 

Atleta Prova 

Joaquim Carvalho Cruz  

Vanderlei Cordeiro de Lima  

Maurren Higa Maggi  

Adhemar Ferreira da Silva  

Thiago Braz da Silva  

 

Exercício 2 – em seguida, pesquisem quais foram às competições Olímpicas em que esses 

atletas participaram, os anos e quais foram as suas classificações. 

 

Atividade 2 – Ginástica de conscientização corporal 

As ginásticas de conscientização corporal são práticas milenares, como o relaxamento, a 

meditação e a automassagem, que tiveram origem em países orientais. Elas foram organizadas e 

utilizadas na busca pelo equilíbrio e, consequentemente, seus enfoques concentram-se 

principalmente na prevenção de doenças e na procura cotidiana pelo bem-estar. O 

autoconhecimento das sensações/percepções corporais permite a identificação de alguns 

desequilíbrios que, se forem percebidos em seu início, podem ser tratados, evitando a 

manifestação do estágio chamado de doença. 
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O relaxamento é uma ação corporal cujo objetivo é romper as tensões físicas, mentais e 

emocionais. As atividades do cotidiano, como ficar muitas horas sentado na escola ou diante de 

um computador, propiciam a aquisição de tensões de várias origens, as quais, de modo geral, 

podem afetar as fibras musculares, provocando várias alterações físicas e metabólicas. 

As técnicas de relaxamento são muito indicadas para a eliminação de tensões. Relaxar significa 

reduzir drasticamente a atividade muscular e mental por meio de um ato consciente e 

autodirigido. Diferentes técnicas podem ser usadas nessa prática e, de modo geral, elas são 

aplicadas em locais tranquilos. Seus adeptos devem vestir roupas confortáveis, prestar atenção 

na respiração e procurar o relaxamento das tensões das diversas partes do corpo. 

 
Relaxamento 

 

A meditação é uma prática de intensa concentração e atenção da mente. Apesar de ser 

associada a questões relacionadas com a espiritualidade, ela também pode ser utilizada para o 

desenvolvimento pessoal em um contexto não religioso. Quando realizada de modo regular, ela 

proporciona vários benefícios, como descanso físico, mental e emocional; aumento da 

capacidade de concentração; redução da ansiedade; equilíbrio da respiração, entre outros. 

A posição do corpo varia bastante: pode-se meditar deitado, em pé ou sentado, sendo esta última 

adotada por grande parte de seus adeptos por ser considerada a mais fácil e porque, apesar de o 

corpo estar em repouso, ele continua alerta. 

 

 

 
Meditação     Ioga 

 

 

A automassagem é uma prática que relaxa e auxilia na manutenção da saúde. Como o termo 

sugere, trata-se do ato de massagear a si mesmo, promovendo conforto pessoal diante de 

situações corriqueiras, como sensação de alívio depois do uso de um sapato apertado ou de um 
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sinal de dor muscular. Ela é realizada com o auxílio de acessórios (bolas, bambus, 

massageadores) ou apenas com as mãos. Esse tipo de ginástica ativa a circulação sanguínea, 

diminui as dores musculares e alivia tensões emocionais. A aplicação da automassagem depende 

de o praticante conhecer o ponto que deseja tratar e massagear essa região durante alguns 

minutos. 

   

Automassagem          Pilates 

Agora é com você: 

1. Explique o que são ginásticas de conscientização corporal e identifiquem seus principais 

objetivos. 

 

2. Pesquise e descreva dois tipos de ginásticas de conscientização corporal diferentes do texto 

acima. Citar os objetivos e descrever as principais características de cada uma. 

 

3. Elabore uma sequência de, pelo menos, cinco exercícios de um tipo de ginástica de 

conscientização corporal (as atividades podem ser descritas e desenhadas). 

 

ARTE 

 

DANÇA BRASILEIRA E SUAS MANIFESTAÇÕES. 

 O Brasil é um país que abrange cinco grandes regiões: Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e 

Centro-Oeste. Cada uma dessas regiões contém características e elementos folclóricos que faz 

com que a cultura brasileira seja diversificada e única em relação as demais localidades no 

mundo.  Essas diversidades dentro do Brasil se dão por vários aspectos que envolve sua 

colonização e mestiçagem. Cada região brasileira estabelece significados simbólicos que 

sofreram influência de expoentes culturais Europeu, Africano e Indígena. Seus grupos étnicos 

foram sofrendo transformações em suas vivências e tradições culturais, permitindo uma 

miscigenação entre povos e uma identidade brasileira na dança como exemplo o Samba, o 

Maxixe, o Xaxado, o Baião, o Frevo e a Gafieira. 
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  Na afirmação de uma identidade brasileira, o coreógrafo e diretor de espetáculos Ivaldo 

Bertazzo, busca em seu trabalho um conceito da construção de identidade pelo movimento na 

dança e uma miscigenação cultural que constituem suas criações. 

ATIVIDADE 1 - Pesquise sobre Biografia de Ivaldo Bertazzo. (no caderno): 

ATIVIDADE 2 - Assista parte do espetáculo de Ivaldo Bertazzo “Samwaad Rua do encontro” nos 

vídeos link  

1- https://www.youtube.com/watch?v=0ixCNWcNIgk  

2- https://www.youtube.com/watch?v=VciZ9udwAyI 

3- https://www.youtube.com/watch?v=EnQZ7hgmSVo 

OBS: Em seu caderno, faça uma anotação no caderno de sua percepção sobre o movimento 

coreógrafo, o figurino, o cenário e os dançarinos que Ivaldo Bertazzo propõe nesse espetáculo. 

(mínimo 5 linhas). 

ATIVIDADE 3 – (responda em caderno) 

a) Ivaldo Bertazzo apresenta influências culturais nesse espetáculo. Quais são? 

b) Você percebe quais partes do corpo exigem mais apresentação do movimento nesse 

espetáculo? 

c) Como está a iluminação do cenário nesta apresentação?  

d) O que diferencia uma dança de outra? 

ATIVIDADE 4 - Observe as imagens abaixo e identifique qual dança é cada uma. (anotar no 

caderno) 

   

Figura 1      Figura 2 

ATIVIDADE 5 - Pesquise sobre o compositor, cantor e pintor Heitor dos Prazeres. (anotar no 

caderno - resumo) 

 

ATIVIDADE 6- Heitor dos Prazeres pintou muitas telas representando as danças brasileiras como 

exemplo a obra “Carnaval”.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=0ixCNWcNIgk
https://www.youtube.com/watch?v=VciZ9udwAyI
https://www.youtube.com/watch?v=EnQZ7hgmSVo
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ATIVIDADE 7 - Faça como o Heitor dos Prazeres e desenhe representando uma das danças da 

atividade 4 e use a cor que desejar para colorir. 

 Figura 1 

           

A dança é uma manifestação artística que caracteriza-se pelo uso do corpo para realizar 
movimentos ritmados, geralmente com o auxílio de sons ou de músicas. Essa é uma atividade 
que pode ser praticada por pessoas de todas as idades, de forma individual ou coletiva.  

 
A dança é elemento integrante da cultura. (Foto: Pixabay) 

Responda: 

1. Quando falamos sobre a linguagem da dança, o que você destacaria de importante nela?  

2. Você já ouviu falar em coreografia? Se sim, registre com suas palavras para que ela serve.  

3. O que o movimento que fazemos ao dançar tem de diferente dos movimentos que fazemos 
com o corpo no dia-a-dia?  

4. Quando falamos em dança, lembramos de música e movimento! Para você, como será que 
estes movimentos são criados? 

           
Antes de desenvolver a linguagem oral, o homem utilizava a linguagem gestual para se 

comunicar, festejar e principalmente cultuar seus deuses por meio da dança. Em algumas 
cavernas do período Paleolítico é possível encontrar de pessoas dançando, possivelmente em 
referência a cultos místicos.  

           Na História Antiga, povos do Egito, Mesopotâmia, Roma e Grécia foram os primeiros a 
adotar a dança como expressão artística. No Egito dançava-se em homenagem aos deuses, 
enquanto na Grécia a dança era uma forma de expressar seus mitos. 

https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/historia/paleolitico
https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/historia/historia-antiga
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            Com o passar do tempo a 
dança foi ganhando outros sentidos. Na 
Grécia Clássica, a dança estava 
relacionada aos jogos olímpicos e no 
Império Romano, qualquer dança que 
não estivesse vinculada à Igreja foi 
proibida. Somente no Renascimento, a 
dança ressurgiu de forma pomposa e 
apreciada pela nobreza. 

             No século XV surgiu o balé nas 
cortes italianas, originários dos grandes 
bailes de rua ficou conhecido como balletto. No século XVII, o balé saiu dos grandes salões e 
passou a ocupar os palcos, surgindo assim os primeiros espetáculos de dança.  

Assista ao vídeo a seguir: 

 “The Concert (or The Perils of Everybody)”, fragmento da obra criada por Jerome Robbins do 
Canal Balletoman.com. Acesso em 06 nov. 2019. 

Disponível em: 

 https://www.youtube.com/watch?v=Y7GKaBKZ6EA&list=RDY7GKaBKZ6EA&start_radio=1&t=3  

         Uma vez já estudados os fatores do movimento, observe os movimentos em solo, duetos e 
do corpo de baile. Analise como se locomovem pelo ambiente e como exploram os fatores do 
movimento. Em seguida responda aos questionamentos em seu caderno: 

1- O que chamou mais a atenção nesta apresentação? Será que os “erros” que aconteceram 
durante a apresentação são propositais ou realmente foram acidentais? 

2- Quando observamos a ação em cena, dá para perceber que existe uma relação entre o som, o 
movimento e o espaço? Por quê? 

3- É possível perceber na apresentação a categoria: ESPAÇO? Como as bailarinas utilizam este 

fator do movimento na dança? 

4- E sobre a categoria TEMPO, podemos perceber como se desenvolve na apresentação? É 

rápido, moderado ou lento?  

5- Como você percebe o fator PESO? É leve, forte ou apresenta uma variação?  

6- E a FLUÊNCIA, é livre ou controlada?  

7- Para você, estas categorias do movimento ocorrem separadamente, ou tudo está inter-
relacionado nesta apresentação? 

8- Em uma folha de sulfite ou no caderno de desenho, crie um mapa conceitual ou infográfico, 
para representar os elementos de movimento, estruturando suas ideias. Explique como os fatores 
do movimento (espaço, tempo, peso e fluência) se relacionam para que o movimento dançado 
aconteça. 

Mapa conceitual: diagrama ou ferramenta gráfica que representa visualmente as relações entre conceitos 
e ideias. Estruturando hierarquicamente caixas ou círculos conectados por linhas ou setas explicando com 
palavras ou frase as conexões entre os conceitos. Fonte: https://www.lucidhart.com/pages/pt/o-que-e-
mapa-mental-e-como-fazer  

https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/artes/renascimento
https://www.youtube.com/watch?v=Y7GKaBKZ6EA&list=RDY7GKaBKZ6EA&start_radio=1&t=3
https://www.lucidhart.com/pages/pt/o-que-e-mapa-mental-e-como-fazer
https://www.lucidhart.com/pages/pt/o-que-e-mapa-mental-e-como-fazer
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Reportagem especial aborda os 
preconceitos no mundo da dança 

Gisele Sotto, em colaboração | 04/07/2019 11:12 

 
             A reportagem especial “Ballet Masculino: Vencendo o Preconceito”, desenvolvida por 
Lorenna Santos como projeto de TCC, debate a discriminação sofrida pelos homens, desde 
criança, com a sua entrada para o mundo da dança.  
 

Disponível em: 
http://portalimprensa.com.br/imprensa+educa/conteudo/82288/reportagem+especial+aborda+os+preconceito

s+no+mundo+da+danca  

 

 

  Assista ao vídeo presente na reportagem ou pelo link https://youtu.be/u3kyX4i87O0 e responda: 

http://portalimprensa.com.br/imprensa+educa/conteudo/82288/reportagem+especial+aborda+os+preconceitos+no+mundo+da+danca
http://portalimprensa.com.br/imprensa+educa/conteudo/82288/reportagem+especial+aborda+os+preconceitos+no+mundo+da+danca
https://youtu.be/u3kyX4i87O0
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Atividade 

1- Você considera que a prática da dança pode ser realizada por todos ou existe alguma 

restrição? Por quê?  

2- Já sofreu Bullying na escola por participar de atividades artísticas? Presenciou outros colegas 

sofrendo esta prática? Comente.  

3- Já leu e/ou estudou sobre estereótipos e preconceitos? Saberia definir estes conceitos? 

4- Realize uma pesquisa nos livros, revistas, internet etc., de textos e imagens sobre os 

conceitos de: estereótipo, preconceito, bullying. 

5- Assista se tiver a oportunidade, o filme: Billy Elliot  

 

Filme: Billy Elliot- 1999- 1h 50min 

O filme mostra o lado do preconceito sobre ser bailarino e faz refletir 

sobre os julgamentos que vivemos (e fazemos). 

 

 

 

 

INGLÊS 

Questão 1 
  
Text: What kind of sport do you like? (Você gosta de qual esporte?) 
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David: Do you like sports? 

Mike: Yes, I do. 

David: What sport do you like? 

Mike: I like soccer. Andy you? 

David: I prefer basketball, but my older brother prefers handball. 

Mike:  This weekend my girlfriend and I are going to swim in the lake. 

David: Is your girlfriend an athlete? 

Mike: No, She just loves nature. 

David: Do you often practice sports? 

Mike: I often play tennis with my friends. 

 
 Now answer: (Agora responda)  

                                       

a) What sport does Mike like? 

   ____________________________________________ 

b) Which one prefers handball? 

______________________________________________ 

c) Where is Mike going to swim? 

______________________________________________ 

d) Does Mike’s girlfriend play sports? 

______________________________________________ 

e) Who practices tennis? 

______________________________________________ 

 
 
DICAS IMPORTANTES 
 

Como e quando usar os verbos ‘play’, ‘go’, ‘do’, referindo-se aos esportes? 
 
          Usamos três diferentes verbos: ‘play’(jogar), ‘go’(ir) ou ‘do’(fazer) em inglês para dizer que uma 
pessoa está praticando um esporte ou realizando uma atividade física. 
          No entanto, não tente traduzir ao pé da letra. Encare estes verbos em inglês como expressões 
prontas. 
 
Exemplos: 

 
1) Usamos ‘play’ para esportes com bola como futebol (soccer), basquete (basketball), voleibol 
(volleyball), handebol (handball) e tênis (tennis).  Vejam: 

a) Jim likes to play basketball. (Jim gosta de jogar basquete) 
b) You and I like to play volleyball. (Você e eu gostamos de jogar voleibol) 

 
2) Para atividades físicas e esportes que, em geral, podem ser praticados sozinhos, usamos o verbo ‘go’ 
com a próxima palavra seguida de ‘ing. 

          
          Observe algumas dessas atividades: nadar (swim), esquiar (ski), caminhar (hike) e fazer cooper 
(jog). Vejam as frases: 

a) Mary likes to go skiing. (Mary gosta de andar de esqui) 
b) We like to go hiking. (Nós gostamos de caminhar) 
c) You should go jogging. (Você deveria fazer cooper) 

 
3) Quando for uma arte marcial como: karatê (karate), judô (judo) e taekwondo (taekwondo) usamos o 
verbo ‘do’.  Também usamos este verbo para práticas como ioga (yoga) ou ginástica (aerobic). Vejam: 

a) I and Carol do karate. (Eu e Carol fazemos karatê) 

b) Mary does aerobic. (Mary faz ginástica) 

Vocabulário: 

 

Prefer = preferir 

But = mas 

Older = mais velho 

Girlfriend = namorada 

Swim = nadar 

Lake = lago 

Often = frequentemente 

http://pt.forvo.com/word/soccer/#en
http://pt.forvo.com/word/basketball/#en
http://pt.forvo.com/word/pt/volleyball/#en
http://pt.forvo.com/word/handball/#en
http://pt.forvo.com/word/tennis/#en
http://pt.forvo.com/word/swim/#en
http://pt.forvo.com/word/ski/#en
http://pt.forvo.com/word/hike/#en
http://pt.forvo.com/word/jog/#en
http://pt.forvo.com/word/karate/#en
http://pt.forvo.com/word/pt/judo/#en
http://pt.forvo.com/word/pt/taekwondo/#en
http://pt.forvo.com/word/yoga/#en
http://pt.forvo.com/word/aerobic/#en
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Questão 2 
 
Choose the best option (Escolha a melhor opção): 
 
a) Laura __________ every morning before going to work. (Laura faz ioga todas as manhãs antes 
de ir trabalhar.)  
                      

(    ) does yoga              (    ) plays yoga 
 
b) Ken ___________ every day. (Ken joga futebol todos os dias.) 
                    

(    ) does soccer            (    ) plays soccer 
 
c) I ___________ and my brother ___________. (Eu faço caratê e meu irmão faz judô.) 
             

(    ) do karate/does judo   (    ) play karate/plays judo 
 
d) Harry _____________ once a month. (Harry joga boliche uma vez por mês.) 
  

(    ) does bowling             (    ) goes bowling 
 
e) Did you ____________ in the park yesterday? (Você correu no parque ontem?) 
 

(    ) play running              (    ) go running 
 
f) Where do you usually ___________? (Onde você geralmente faz aeróbica?) 
 

(    ) go aerobics               (    ) do aerobics 
 
g) Tell me, do you like to ____________? (Me diga, você gosta de jogar basquete?) 
 

(    ) play basketball         (    ) go basketball 
 
h) I believe my friend ___________ every day. (Eu acredito que meu amigo faz ginástica olímpica 
todos os dias.) 
 

(    ) does gymnastics     (    ) goes gymnastics 
 
i) That athlete ____________ every day. (Aquele atleta faz jiu-jitsu todos os dias.) 
 

(    ) does jiu-jitsu            (    ) goes jiu-jitsu 
 
 
 
 
 
Questão 3 
 
Encontre alguns esportes no caça-palavras abaixo: 
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As questions words são: WHERE, WHAT, WHY, WHEN, HOW, WHO. Vamos conhecer o 
básico sobre elas:  

WHERE: é utilizado quando iremos fazer uma pergunta referente a um local. Exemplo: 
 Where are you from? (De onde você é?) 
 Where is the book? (Onde está o livro?) 

 
WHAT: é utilizado para perguntas de coisas em geral. Exemplo: 

 What’s your name? (Qual é seu nome?) 
 

WHY: é utilizado para fazer perguntas. Exemplo: 
 Why is he running? (Por que ele está correndo?) 

 
WHEN: sempre é usado quando nos referimos a tempo. Exemplo: 

 When is your birthday? (Quando é o seu aniversário?) 
 

HOW: é utilizado em perguntas com o significado “como”. Exemplo: 
 How are you? (Como você está?) 

 
WHO: é utilizado em frases interrogativas com o significado “quem”, e é utilizado para 
fazer perguntas sobre pessoas. Exemplo: 

 Who do you play soccer with? (Com quem você joga futebol?) 
 Who is she? (Quem é ela?)  
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Questão 4 

Complete with:  WHAT, WHEN, WHERE, WHY, WHO or HOW:  

a) ____________ are my Keys? (Onde estão minhas chaves?)  

b) ____________ is the problem? (Qual é o problema?)  

c) ____________ is your favorite singer? (Qual é o seu cantor favorito?)  

d) ____________ is your birthday? (Quando é o seu aniversário?)  

e) ____________ old are you? (Quantos anos você tem?)  

f) ____________ is your telephone number? (Qual o seu número de telefone?)  

g) ____________ are you from? (De onde você é?)  

h) ____________is your best friend? (Quem é seu melhor amigo?)  

i) ____________ is your e-mail? (Qual é o seu e-mail?)  

j) ____________ are you? (Como você está?)  

k) ___________ is your graduation? (Quando é sua formatura?)  

l) ___________ is she crying? (Por que ela está chorando?)  

m) __________ is your last name? (Qual é o seu último nome?)  

n) ___________ is your  favorite  actor?  (Quem é seu ator favorito?)  

o) ___________ old is your cat? (Quantos anos tem seu gato?)  

p) ___________ are you so happy?  (Por que você está tão feliz?)  

 


