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GRAMÁTICA – PROF.ª EDNA – 7º ANO 
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                                                     ATIVIDADE GRAMATICAL 

 

Era uma vez o tempo 

 

O tempo do tic tac do relógio e do alarme de despertar. O tempo que dura o dia. Que a gente 

tem para terminar uma prova. Ou o tempo que dura um filme. O tempo que surgiu junto com tudo 

mais que existe. Porque, em todo _____ universo, só existem três coisas: energia (e toda a matéria 

que existe e que forma as estrelas, os planetas e você), espaço e tempo. 

O tempo surgiu. O tempo passou e surgiu o nosso Sol. Surgiu a Terra. A vida. E finalmente os 

seres humanos. E a gente se encontrou, então, com esse protagonista, que é o senhor de tudo! 

Luiza Lages. Disponível em: <https://minasfazciencia.com.br/infantil/2020/11/03/a-invencao-das-

horas/>. 

 

Questão 1 – Observe esta passagem do texto: 

 

“Ou o tempo que dura um filme. ” 

 

Nessa passagem, há um artigo que dá um sentido determinado: 

(     ) ao substantivo “tempo”.  

(     ) ao substantivo “filme”.  

(     ) ao substantivo “tempo” e ao substantivo “filme”.  

 

Questão 2 – Identifique, no início do texto, a palavra que é a contração da preposição “de” com o 

artigo definido “o”: 

______________________________________________________________________________ 

 

Questão 3 – Complete o espaço a seguir com o artigo que define o substantivo “universo”: 

 

“Porque, em todo _____ universo, só existem três coisas [...]” 

 

Questão 4 – No trecho “[...] forma as estrelas, os planetas [...]”, os artigos têm em comum: 

(     ) o gênero.  

(     ) o número.  

(     ) o gênero e o número.  

 



Questão 5 – Na passagem “E a gente se encontrou, então, com esse protagonista [...]”, o artigo 

definido compõe a expressão destacada, que é de uso: 

(     ) formal.  

(     ) informal.  

(     ) regional.  

LIPT – PROF.ª EDNA – 7º ANO 

2ºROTEIRO – MARÇO 2021 
                                  

Verde no verde 

 Uma ave quase toda verde no meio da mata pode muito bem passar despercebida quando 

fica quieta e pousada. Mas se você tiver a oportunidade de procurar bem nas florestas do litoral de 

São Paulo até o Paraná, com sorte, pode encontrar o papagaio-de-cara-roxa. Ele existe apenas na 

Mata Atlântica e, embora se disfarce bem em meio às folhas, exibe cores fortes em parte de sua 

plumagem. O alto da cabeça e a garganta são arroxeados – daí o seu nome –, a testa é vermelha, 

os lados da cabeça são azuis e a ponta da cauda é amarelo-esverdeada. 

 O papagaio-de-cara-roxa, assim como outros papagaios, constrói seus ninhos em ocos de 

árvores. Seus ovos são brancos, arredondados e relativamente pequenos, sendo chocados, 

principalmente, pelas fêmeas, que, de maneira geral, nesse período são alimentadas pelos machos. 

 Essas aves buscam alimentos nas copas das árvores e, às vezes, em arbustos frutíferos. 

Preferem as sementes à sua polpa. É com o seu bico forte que o papagaio-de-cara-roxa, assim como 

outros papagaios, tritura as sementes dos frutos que come. Além de frutos, ele costuma se alimentar 

de brotos, flores e folhas macias. E ainda acontece de ele incluir na sua dieta alguns invertebrados, 

como insetos. 

 Assim como outros papagaios, o papagaio-de-cara-roxa é muito cobiçado como animal de 

estimação pela beleza de sua plumagem e pela sua capacidade de imitar palavras. A destruição da 

floresta onde vive e o comércio ilegal são as principais causas da ameaça de extinção da espécie. 

Entre os papagaios brasileiros, esse é um dos que correm maior risco de desaparecer por causa da 

caça de seus filhotes, que são vendidos a preços altos dentro do país e no exterior. 

 Para colaborar com a preservação da espécie, é preciso conservar o ambiente onde vive e se 

reproduz o papagaio-da-cara-roxa e, também, ajudar a combater o comércio clandestino de animais 

silvestres. Se não comprarmos aves de traficantes de animais silvestres e passarmos adiante as 

informações sobre o que coloca em risco a vida do papagaio-de-cara-roxa, já estaremos contribuindo 

para que ele continue existindo.  

Alexandre Raposo de Resende e Maria Alice dos Santos Alves.  

 

Revista “Ciência Hoje das Crianças”. Edição 185. Disponível em: <http://capes.cienciahoje.org.br>. 

 



Questão 1 – Em “Uma ave quase toda verde no meio da mata pode muito bem passar 

despercebida quando fica quieta e pousada. ”, os autores referem-se: 

______________________________________________________________________________ 

 

Questão 2 – Na passagem “Além de frutos, ele costuma se alimentar de brotos, flores e folhas 

macias. ”, os autores:  

(     ) descrevem o papagaio-de-cara-roxa. 

(     ) citam um hábito do papagaio-de-cara-roxa. 

(     ) defendem uma opinião sobre o papagaio-de-cara-roxa. 

 

Questão 3 – No período “E ainda acontece de ele incluir na sua dieta alguns invertebrados, como 

insetos. ”, o termo “como” introduz: 

(     ) um exemplo.  

(     ) uma conclusão.  

(     ) uma comparação.  

 

Questão 4 – Segundo os autores do texto, o papagaio-de-cara-roxa é um dos papagaios 

brasileiros que “correm maior risco de desaparecer”. Identifique o motivo: 

_______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Questão 5 – No segmento “[...] ajudar a combater o comércio clandestino de animais silvestres. ”, o 

vocábulo destacado significa: 

(     ) “ilegal”.  

(     ) “comum”. 

(     ) “perigoso”.  

 

Questão 6 – Releia este fragmento do texto: 

 

“Se não comprarmos aves de traficantes de animais silvestres e passarmos adiante as informações 

sobre o que coloca em risco a vida do papagaio-de-cara-roxa, já estaremos contribuindo para que 

ele continue existindo. ” 

 

Nesse fragmento, os autores do texto: 

(     ) dão uma justificativa.  

(     ) expõem uma condição.  

(     ) apresentam uma ressalva. 
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Renascimento e Humanismo 

Renascimento foi a renovação cultural que teve início na Península Itálica a partir do século XI. 

Sob a influência da cultura greco-romana, esse movimento difundiu-se por várias regiões da Europa, 

estendendo-se até meados do século XVI. 

Estas transformações foram muito evidentes na cultura, sociedade, economia, política e religião, 

assim caracterizando a transição do feudalismo para o capitalismo, mas o termo é mais comumente 

empregado para descrever seus efeitos nas artes, na filosofia e nas ciências. 

Entre tantas características, o movimento renascentista foi mais conhecido pela disseminação do 

humanismo. De forma geral, o humanismo manifesta o interesse que os intelectuais e artistas dessa 

época tiveram em tratar e explorar os assuntos que estivessem intimamente ligados à figura do 

homem. Com isso, podemos perceber que os renascentistas firmavam uma clara ruptura para com 

os valores do pensamento medieval. 

De todo o modo o Humanismo Renascentista deve ser considerado um movimento intelectual de 

valorização da Antiguidade Clássica. Não se tratava, contudo, de meramente copiar as realizações 

do Classicismo greco-romano; tal aspecto retiraria ao movimento sua maior amplitude. O 

Humanismo, embora não sendo uma filosofia, representou um movimento de glorificação do Homem, 

tornado centro de todas as indagações e preocupações. Constituía uma tomada de posição 

antropocêntrica em reação ao teocentrismo medieval. O Humanismo levou a concepção do homem 

como o centro do universo (isto é, o antropocentrismo), o humano ocupando o lugar central até então 

dominado pelo divino e o extraterreno. Esse movimento de ideias teve grande destaque por 

apresentar certa oposição aos valores teocêntricos defendidos pela Igreja Católica, oposição 

representada claramente no antropocentrismo. O antropocentrismo é uma concepção que considera 

que a humanidade deve permanecer no centro do entendimento dos humanos, isto é, o universo 

deve ser avaliado de acordo com a sua relação com o homem. As palavras que compõem o 

antropocentrismo são antropo que significa homem e centrismo que significa centro, isto é, quer dizer 

que o homem é o centro de todas as coisas do universo. 

O Renascimento deixou um grande legado, pois além de abrir caminho para a ciência e a 

tecnologia através dos métodos de investigação inaugurados no período, constituiu parte significativa 

da própria definição da cultura ocidental. 

 

Exercícios 

1- O que foi o Renascimento? 

(    ) O Renascimento foi a época do nascimento dos gênios culturais como Michelangelo, Leonardo 

da Vinci, Rafael Sanzio e etc.  

(   ) O Renascimento foi um movimento cultural que começou no século XVI e se propagou pela 

Europa nos séculos seguintes espalhando a cultura.  

(   ) O Renascimento foi somente um movimento cultural que se restringiu a Itália.   

 

2- Qual dos países abaixo é considerado o berço do Renascimento? 

(    ) França 
(    ) Itália 
(    ) Alemanha 
 
 
 
3- Pesquise: Alguns representantes do Renascimento Italiano.  



_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

4- O que caracterizou o Humanismo? Explique sua influência no período.  

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
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1). Considerando que existe 5 países com maior extensão territorial. Relacione a primeira coluna 
com a segunda: 

  
a) Brasil     (  ) Segundo Lugar  

b) China     (  ) Quinto lugar 

c) Estados Unidos              (  ) Terceiro lugar 

d) Rússia               (  ) Quarto lugar 

e) Canadá                (  ) Primeiro lugar     

 
 2). Complete as lacunas com as expressões abaixo sobre o Território brasileiro. 

Continentais, 8, 5, América do Sul, Fernando de Noronha, São Pedro e São Paulo, 
norte-sul, Leste-Oeste. Terras, extensão territorial. 

 
Considerando um país de dimensões ____________________, o Brasil tem uma área de, 

aproximadamente, ___milhões de quilômetros quadrados (Km²), ocupando cerca de 50% da área 
total da _________________________________________. Além da poção continental, também 
existem ilhas oceânicas pertencentes ao território brasileiro, como o arquipélago de 
_________________________e de ilhas __________________ e _______________________. O 
Brasil possui, tanto no sentido ________________________quanto no 
_______________________, uma grande extensão de ___________ e é o quinto maior pais do 
mundo em _______________________.  

 
3) Relacione a coluna 1 com a coluna 2: 

A) Monte Caburai    (  ) um pequeno curso de água  

B) Serra da Contamana              (  ) formação rochosa 

C) Arroio do Chuí     (  ) formação rochosa 

D) Ponto do Seixas    (   ) formação por praias 

 

4) Complete: 

a) Aproximadamente ___ do território brasileiro está localizado no Hemisfério ____do planeta. O 

restante, ____, localiza-se no Hemisfério ______. 

b) O território brasileiro encontra-se inteiramente à ______do Meridiano de Greenwich, o que faz 

dele um pais pertencente ao Hemisfério Ocidental da Terra. 



c) Situado na porção sul do continente americano, o Brasil faz limite com quase todos os países 

da América do Sul, exceto com o ___________e ___________. 

 

5) Linha é a linha que determina e separa os domínios de dois ou mais territórios, como um país, 

estado ou município. Marque um X na alternativa correta que separa esses domínios: 

a) (   )  escola, obelisco , jardim 

b) (   ) casa, rio, policia 

c) (   ) rios, montanhas, jardim 

d) (   ) marco natural, obelisco, linhas imaginárias. 

 
 
6) Conforme o mapa acima responda: 

a) Qual é mais extenso, a fronteira terrestre ou o litoral brasileiro? 

_____________________________. 

b) Com qual dos países o Brasil tem a fronteira mais extensa? ______________________. 

c) Quais países não faz fronteira com o brasil? _______________________________________. 

 

7) Quando mencionamos uma faixa, ou seja, uma zona do território, geralmente habitada, que se 

estende ao longo da linha do limite. Damos o nome de: ________________________________. 

 

8) Responda: 

a) Qual único oceano que banha o Brasil? __________________________ 

b) Qual o único hemisfério da Terra onde o Brasil não possui terras? 

c) Quais os países que o Brasil faz fronteira territorial? 

 

9) Quais são as U.F. (unidade federativa) dos seguintes Estados brasileiros: 

a) São Paulo:         Rio Grande do Sul:        Ceará:       Bahia:        Amapá:   
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TEMA 4 : TEORIAS SOBRE A ORIGEM DA VIDA 
 A origem dos seres vivos no planeta é um dos temas mais intrigantes da ciência. 
Diversos pesquisadores tentaram explicar o fenômeno ao longo da nossa história, alguns com 
teorias falhas e facilmente refutadas e outros com teorias mais conscientes. A seguir 
falaremos a respeito de duas teorias bastante conhecidas que tentam explicar a origem dos 
seres vivos: a teoria da abiogênese e a teoria da biogênese. 
Abiogênese: A teoria da abiogênese ou teoria da geração espontânea explica a origem da vida a 
partir da matéria bruta, ou seja, de uma matéria sem vida. Um dos exemplos clássicos dessa teoria 
é a crença de que camisas sujas poderiam dar origem a ratos. Outro exemplo é o lodo dos rios, que 
poderia dar origem à alguns anfíbios e répteis. 

Apesar de parecer absurda, essa teoria era aceita até meados do século XIX e representava 
o pensamento em uma época que poucos recursos tecnológicos existiam. Até esse momento não se 
tinha conhecimento de células, gametas e, muito menos, de mecanismos evolutivos e genéticos. 
Assim sendo, toda teoria era criada apenas a partir de observações dos acontecimentos do dia a dia. 
Biogênese: A teoria da biogênese, por sua vez, surgiu para contrapor a ideia de que a matéria bruta 
poderia originar um novo ser. Segundo a biogênese, todos os seres vivos são originados de outros 
seres vivos preexistentes, ou seja, um rato não pode nascer a não ser de outro rato. Espécies de 
anfíbios e répteis só podem nascer de espécies preexistentes desses animais. Essa ideia hoje é bem 
entendida por todos, entretanto, para refutar a teoria da abiogênese, diversos pesquisadores 
dedicaram anos de estudo para a compreensão dessa questão. Os estudos mais marcantes 
realizados para explicar a biogênese foram feitos por Francesco Redi e Pasteur. 
Abiogênese x Biogênese 

Para tentar acabar de vez com a ideia da abiogênese, muitos pesquisadores realizaram 
experiências para tentar explicar a origem da vida. Um dos primeiros experimentos foi realizado 
por Francesco Redi. Esse pesquisador colocou carne no interior de frascos cobertos com gaze e em 
frascos descobertos. Com o tempo, larvas surgiram no frasco aberto, mas nada aconteceu no frasco 
fechado. Redi percebeu a visitação de moscas nos frascos abertos, o que sugeria que provavelmente 
as larvas eram alguma fase de vida desse animal e não que as larvas surgiam a partir da carne. Esse 
experimento foi, sem dúvidas, um grande avanço para a aceitação da biogênese. 

 

 

 

 

 

 

 

Panspermia: A 
panspermia é uma 
hipótese que afirma 
que a vida não 
surgiu em nosso 
planeta, mas fora 

dele. Essa ideia teve início com a afirmação do filósofo grego Anaxágoras, que afirmou que 
sementes da vida poderiam ser encontradas em todo o universo. Com essa afirmação, surgiu a 
ideia de que a vida poderia ter sido gerada em outro local e depois ter chegado à Terra. A 
hipótese da panspermia ganhou força em 1830, quando pesquisadores descobriram a presença de 
compostos orgânicos em amostras de meteorito. Os meteoritos, então, poderiam ser considerados 

https://brasilescola.uol.com.br/biologia/origem-vida.htm
https://brasilescola.uol.com.br/biologia/francesco-redi.htm
https://brasilescola.uol.com.br/biologia/louis-pasteur.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/biologia/panspermia.htm


como veículos de transporte de partículas para várias partes do espaço. Desse modo, se 
meteoritos chegassem à Terra contendo vida, poderiam inoculá-la em nosso planeta. 

 

EVOLUÇÃO MOLECULAR: Outra teoria muito defendida por cientistas é a Teoria da evolução 
química ou Teoria da evolução molecular, proposta inicialmente pelo biólogo inglês Thomas 
Huxley e aprofundada anos depois pelo também biólogo inglês John Burdon S. Haldane e pelo 
bioquímico russo Aleksandr I. Oparin. Segundo essa teoria, a vida teria surgido a partir de um 
processo de evolução química, onde compostos inorgânicos combinaram-se originando 
moléculas orgânicas simples (açúcares, aminoácidos, bases nitrogenadas, ácidos graxos 
etc.), que se combinaram produzindo moléculas mais complexas como proteínas, lipídeos, 
ácidos nucleicos etc., que deram origem a estruturas com capacidade de autoduplicação e 
metabolismo, dando origem aos primeiros seres vivos. As duas teorias não entram em conflito, 
pois tanto os defensores da panspermia quanto os da evolução química concordam que, onde quer 
que a vida tenha se originado, o processo deve ter ocorrido por evolução molecular. Outro ponto que 
os defensores de ambas as teorias concordam é que para que tenha surgido vida na Terra, as 
condições ambientais foram fundamentais, como água em estado líquido, moléculas orgânicas e 
fonte de energia para as reações químicas. 

ATIVIDADES: 

1) Até meados do século XIX, era muito comum a ideia de que seres vivos poderiam surgir da matéria 
sem vida. De um pedaço de carne, por exemplo, de acordo com essa ideia, poderia surgir larvas. 
Analise as alternativas e marque o nome dado a essa teoria.  

a) Criacionismo. b) Absolutismo. c) Abiogênese. d) Biogênese. e) Panspermia. 

2) A abiogênese ou teoria da geração espontânea por muito tempo foi aceita pelos estudiosos, 
entretanto, hoje sabemos que ela está completamente incorreta. Dentre os nomes abaixo, marque o 
único que representa um pesquisador que aceitava essa teoria. 

 a) Francesco Redi. b) Louis Pasteur. c) Aristóteles. d) Charles Darwin. e) Lamarck 1 

3) Analise as alternativas abaixo e marque aquela que indica corretamente o nome da teoria que 
defende que a vida surgiu no planeta a partir de organismos provenientes de outras partes do 
universo. 
a) Abiogênese. b) Geração espontânea. c) Evolução química. d) Panspermia. e) Seleção natural. 
 
4) A origem da vida é explicada por diferentes teorias. Em uma delas, sugere-se que a vida surgiu 
devido à presença de gases na atmosfera que sofreram a ação de descargas elétricas e radiações, 
fazendo com que moléculas inorgânicas dessem origem a moléculas orgânicas. Essa ideia é 
conhecida como 
a) Abiogênese. b) Geração espontânea. c) Evolução química. d) Panspermia. e) Seleção natural. 
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Operações com frações 

Operações com frações, isto é, com o conjunto dos números racionais, fazem parte de um 

conjunto fechado para as operações de adição, subtração, multiplicação e divisão. 

De acordo com a hipótese da panspermia, sementes da vida poderiam ter chegado ao nosso 

planeta, trazidas por meteoritos. 

Dentre as críticas feitas a essa hipótese, podemos destacar o fato de que o espaço é um 

ambiente muito hostil para permitir que seres vivos sobrevivam a essa jornada por 

diferentes locais. Além disso, essa é uma hipótese que não pode ser testada. 

https://brasilescola.uol.com.br/matematica/adicao-subtracao-fracao.htm


Em matemática, quando dizemos que um conjunto é fechado para alguma operação, 

queremos dizer que quando operamos dois elementos quaisquer desse conjunto o resultado ainda 

permanece nele, ou seja, quando realizamos qualquer operação entre frações, o resultado ainda é 

uma fração. 

Adição e Subtração de Frações com denominadores iguais.  

As frações representam as partes de um todo. A partir delas podem ser feitas operações de 

adição, subtração, multiplicação e divisão. 

A Adição e Subtração de Frações é feita somando-se ou subtraindo-se os numeradores, 

conforme a operação. Quanto aos denominadores, desde que sejam iguais, mantêm a mesma base. 

Lembre-se que nas frações, o termo superior é o numerador e o termo inferior é o 

denominador. 

Exemplos: 

 

 

E quando os denominadores são diferentes? 

Quando os denominadores são diferentes é preciso igualá-los. Isto é feito a partir do mínimo 

múltiplo comum (MMC), que nada mais é do que o menor número capaz de dividir outro número. 

Exemplo 1: 

 

O MMC é 280 por quê? 

 

Após encontrar o MMC de 7, 8 e 5, temos de o dividir pelo denominador e multiplicar pelo 

numerador. Assim: 280 /7 = 40 e 40*32 = 1280. Por sua vez, 280 /8 = 35 e 35*19 = 665, bem como 

280/5 = 56 e 56*23 = 1288. 

 

Exemplo 2: 

 

O MMC é 18 por quê? 

 

https://brasilescola.uol.com.br/matematica/
https://brasilescola.uol.com.br/matematica/fracao.htm
https://www.todamateria.com.br/mmc-minimo-multiplo-comum/
https://www.todamateria.com.br/mmc-minimo-multiplo-comum/


Após encontrar o MMC de 9 e 2, temos de o dividir pelo denominador e multiplicar pelo 

numerador. Assim: 18/9 = 2 e 2*25 = 50. Por sua vez, 18/2 = 9 e 9*20 = 180, bem como 18/2 =9 e 

9*42 = 378 

 

Neste último exemplo, simplificamos a fração, o que significa que a reduzimos pelo seu divisor 

comum. Assim, tornamos a fração mais simples dividindo o numerador e o denominador pelo mesmo 

número: 248/2 = 124 e 18/2 = 9. 

Multiplicação de frações 

A multiplicação entre frações consiste em multiplicar numerador com numerador e, em 

seguida, denominador com denominador delas. De forma geral, a multiplicação fica assim: 

 

Não se esqueça de que, ao final de todas as frações, devemos simplificá-las se possível. Veja o 

exemplo: 

 

 

Divisão de frações 

Na divisão de fração, devemos conservar (manter) a primeira fração e multiplicá-la pelo 

inverso da segunda. Sua forma geral fica da seguinte maneira: 

 

A divisão de frações apresenta duas notações, ou seja, duas maneiras diferentes de 

representar a mesma ideia, são elas: 

 

 

 

Exemplo: 

 

 

 

Exercícios resolvidos 

Questão 1 - Some 3/5 com 3/6, e divida o resultado obtido pelo inverso do número 30. 

Solução: 

Inicialmente devemos somar as frações do enunciado, assim: 

https://brasilescola.uol.com.br/matematica/multiplicacao-com-fracao.htm
https://brasilescola.uol.com.br/matematica/simplificacao-fracao.htm
https://brasilescola.uol.com.br/matematica/divisao-com-fracoes.htm


 

Agora, segundo o enunciado, devemos dividir esse resultado pelo inverso de 30, ou seja, 1/30. 

Assim: 

 

Resultado = 43 

 

Atividade.  

Questão 1 

As árvores de um parque estão dispostas de tal maneira que se construíssemos uma linha entre a 

primeira árvore (A) de um trecho e a última árvore (B) conseguiríamos visualizar que elas estão 

situadas à mesma distância uma das outras. 

 

De acordo com a imagem acima, que fração que representa a distância entre a primeira e a segunda 

árvore? 

a) 1/6 

b) 2/6 

c) 1/5 

d) 2/5 

 

 

Questão 2 

Observe a barra de chocolate a seguir e responda: quantos quadradinhos deve-se comer para 

consumir 5/6 da barra? 

 

 

a)15 

b)12 

c)14 

d) 16 



 

 

Questão 3 

Mário preencheu 3/4 de uma jarra de 500 ml com refresco. Na hora de servir a bebida, ele distribuiu 

o líquido igualmente em 5 copos de 50 ml, ocupando 2/4 da capacidade de cada um. Com base 

nestes dados responda: que fração de líquido restou na jarra? 

 

a)1/4 

b)1/3 

c)1/5 

d) 1/2 

 

Fonte : https://brasilescola.uol.com.br/matematica/fracao-as-operacoes-matematicas.htm 

https://www.todamateria.com.br/adicao-e-subtracao-de-fracoes/ 
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Ângulos complementares e suplementares 

Ângulos complementares são aqueles cuja soma resulta em 90°. Já os ângulos suplementares 

são aqueles cuja soma é igual a 180°. 

Existem alguns ângulos, chamados de ângulos notáveis, que ocorrem com bastante 

frequência nos cálculos. O ângulo reto (90°) e ângulo raso (180°) são dois exemplos deles. 

Quando temos dois ângulos cuja soma é igual a 90°, eles são chamados de complementares; já 

quando tempos dois ângulos cuja soma é igual a 180º, eles são chamados de suplementares. 

Além disso, quando dois ângulos diferentes compartilham uma semirreta, um vértice e não 

possuem mais pontos em comum, são chamados de adjacentes. Observe o exemplo de ângulos 

adjacentes, retos e rasos: 

https://brasilescola.uol.com.br/matematica/fracao-as-operacoes-matematicas.htm
https://www.todamateria.com.br/adicao-e-subtracao-de-fracoes/
https://mundoeducacao.uol.com.br/matematica/medidas-angulos.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/matematica/retas.htm


 

Ângulos adjacentes, ângulo reto e ângulo raso, respectivamente 

 

Ângulos complementares 

Se a soma entre os ângulos α e β é igual a 90°, dizemos que α e β são complementares. 

Por exemplo: 

 

Os ângulos acima são complementares porque, ao somá-los, o resultado obtido é 90°. 

Sabendo que dois ângulos são complementares, é possível encontrar a medida de um deles a partir 

da medida do outro. Observe: 

Sabendo que os ângulos α = 72° e β são complementares, determine a medida do ângulo β. 

α + β = 90° (são complementares) 

72° + β = 90° 

β = 90° – 72° 

β = 18° 

Essa expressão pode ser tratada como uma equação em que β é a incógnita. 

Quando os ângulos complementares também são adjacentes, dizemos que: 

 Eles são complementares adjacentes; 

 Formam um único ângulo de 90° graus. 

 

https://mundoeducacao.uol.com.br/matematica/definicao-equacao-1-grau.htm


Ângulos suplementares 

Se a soma entre os ângulos γ e θ é igual a 180°, dizemos que γ e θ são suplementares. Por exemplo: 

 

Ângulos cuja soma resulta em 180° 

Os ângulos da imagem acima são suplementares porque a soma de suas medidas é igual a 

180°.Sabendo que dois ângulos são suplementares, é possível encontrar a medida de um deles a 

partir da medida do outro. Por exemplo: 

Sabendo que o ângulo γ = 128° e o ângulo θ são suplementares, determine a medida de θ. 

γ + θ = 180° 

128° + θ = 180° 

θ = 180° – 128° 

θ = 52° 

Quando dois ângulos, além de suplementares, são adjacentes, eles: 

 São chamados adjacentes suplementares; 

 Juntos formam um único ângulo de 180°. 

 

Atividade. 

  

1. Em cada item a seguir, os ângulos são adjacentes e complementares. Qual o valor 

de X cada caso? 

  

o  x =  



 x =   x =  

2. Qual o complemento de: 

A) 30º  

B) 60º  

C) 50º  

3. Em cada item a seguir, os ângulos são adjacentes e suplementares. Qual é o valor da 

medida X em cada caso? 

X =  

X =  

 X =  

4. Qual é o suplemento de: 

 

A) 30º  

B) 60º  

C) 50º  

 

 

 

 

Fonte:  

https://mundoeducacao.uol.com.br/matematic

a/angulos-complementares-

suplementares.htm#:~:text=%C3%82ngulos%

20complementares%20e%20suplementares.

%20%C3%82ngulos%20complementares%20

s%C3%A3o%20aqueles,not%C3%A1veis%2

C%20que%20ocorrem%20com%20bastante

%20frequ%C3%AAncia%20nos%20c%C3%A

1lculos. 

 

 

https://mundoeducacao.uol.com.br/matematica/angulos-complementares-suplementares.htm#:~:text=%C3%82ngulos%20complementares%20e%20suplementares.%20%C3%82ngulos%20complementares%20s%C3%A3o%20aqueles,not%C3%A1veis%2C%20que%20ocorrem%20com%20bastante%20frequ%C3%AAncia%20nos%20c%C3%A1lculos
https://mundoeducacao.uol.com.br/matematica/angulos-complementares-suplementares.htm#:~:text=%C3%82ngulos%20complementares%20e%20suplementares.%20%C3%82ngulos%20complementares%20s%C3%A3o%20aqueles,not%C3%A1veis%2C%20que%20ocorrem%20com%20bastante%20frequ%C3%AAncia%20nos%20c%C3%A1lculos
https://mundoeducacao.uol.com.br/matematica/angulos-complementares-suplementares.htm#:~:text=%C3%82ngulos%20complementares%20e%20suplementares.%20%C3%82ngulos%20complementares%20s%C3%A3o%20aqueles,not%C3%A1veis%2C%20que%20ocorrem%20com%20bastante%20frequ%C3%AAncia%20nos%20c%C3%A1lculos
https://mundoeducacao.uol.com.br/matematica/angulos-complementares-suplementares.htm#:~:text=%C3%82ngulos%20complementares%20e%20suplementares.%20%C3%82ngulos%20complementares%20s%C3%A3o%20aqueles,not%C3%A1veis%2C%20que%20ocorrem%20com%20bastante%20frequ%C3%AAncia%20nos%20c%C3%A1lculos
https://mundoeducacao.uol.com.br/matematica/angulos-complementares-suplementares.htm#:~:text=%C3%82ngulos%20complementares%20e%20suplementares.%20%C3%82ngulos%20complementares%20s%C3%A3o%20aqueles,not%C3%A1veis%2C%20que%20ocorrem%20com%20bastante%20frequ%C3%AAncia%20nos%20c%C3%A1lculos
https://mundoeducacao.uol.com.br/matematica/angulos-complementares-suplementares.htm#:~:text=%C3%82ngulos%20complementares%20e%20suplementares.%20%C3%82ngulos%20complementares%20s%C3%A3o%20aqueles,not%C3%A1veis%2C%20que%20ocorrem%20com%20bastante%20frequ%C3%AAncia%20nos%20c%C3%A1lculos
https://mundoeducacao.uol.com.br/matematica/angulos-complementares-suplementares.htm#:~:text=%C3%82ngulos%20complementares%20e%20suplementares.%20%C3%82ngulos%20complementares%20s%C3%A3o%20aqueles,not%C3%A1veis%2C%20que%20ocorrem%20com%20bastante%20frequ%C3%AAncia%20nos%20c%C3%A1lculos
https://mundoeducacao.uol.com.br/matematica/angulos-complementares-suplementares.htm#:~:text=%C3%82ngulos%20complementares%20e%20suplementares.%20%C3%82ngulos%20complementares%20s%C3%A3o%20aqueles,not%C3%A1veis%2C%20que%20ocorrem%20com%20bastante%20frequ%C3%AAncia%20nos%20c%C3%A1lculos
https://mundoeducacao.uol.com.br/matematica/angulos-complementares-suplementares.htm#:~:text=%C3%82ngulos%20complementares%20e%20suplementares.%20%C3%82ngulos%20complementares%20s%C3%A3o%20aqueles,not%C3%A1veis%2C%20que%20ocorrem%20com%20bastante%20frequ%C3%AAncia%20nos%20c%C3%A1lculos
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Conhecendo um pouco a Ginástica Artística 

 A Ginástica Artística é um esporte do quadro olímpico mundial e apresenta modalidades tanto 

masculinas quanto femininas. Sua prática requer muita de dedicação e cuidado para evitar acidentes 

durante a execução de seus movimentos, o que pode ocorrer devido a elevação do grau de 

dificuldade. A execução deste esporte leva o atleta a desenvolver um grande controle corporal, força, 

flexibilidade, agilidade, equilíbrio e coordenação motora. 

 Antigamente, este esporte recebia o nome de ginástica olímpica (GO); porém, com a 

introdução de outros tipos de ginásticas nas olímpiadas, ela teve sua nomenclatura modificada. 

Um pouco da sua história 

 Após um período de esquecimento e sendo utilizada apenas como prática militar, a ginástica 

esportiva ressurgiu na Europa, no inicio do século VXIII. A partir daí, foram criadas as escolas alemã 

e sueca de ginástica. A primeira caracterizou-se por seus movimentos lentos e rítmicos e a outra, 

pela a utilização de aparelhos. Nesse contexto, ambas contribuíram muito para o desenvolvimento 

do esporte. 

 Friedrich Ludwig Jahn 1788-1852) é considerado o pai da Ginástica Artística. A maneira como 

ela é praticada hoje começou a ganhar forma pelas mãos de Jahn, que idealizou sistemas de 

exercícios e criou regras e aparelhos. Ele abriu, em 1811, o primeiro campo de ginástica de Berlim 

(Alemanha). 

 Na primeira Olímpiada da Era Moderna, no ano de 1986, em Atenas (Grécia), aconteceu a 

primeira participação da GA, a qual foi exclusivamente masculina. No ano de 1928, em Amsterdam 

(Holanda), houve a primeira participação feminina, onde as atletas competiam utilizando alguns 

aparelhos masculinos. A partir de 1936, nos jogos de Berlim, foram definidas as categorias 

masculinas e femininas e suas respectivas provas. 

As provas oficiais masculinas são: 

 Solo: A apresentação é executada sem acompanhamento musical, em um tablado que mede 

12m x 12m, mais a área de segurança de 1m de cada lado. 

A sequência de movimentos apresentada pelo atleta deve conter movimentos acrobáticos para a 

frente, para trás, laterais, saltos e giros, além de demonstrar força, equilíbrio, velocidade de forma 

harmônica com movimentos contínuos, trabalhando em todas as direções. 

 Argola: A sequência de exercícios a ser apresentada neste aparelho é uma combinação e 

variações de movimentos em suspensão. 

 Salto sobre a mesa: O desenvolvimento do salto pode ser dividido em fases: corrida, 

impulsão no trampolim, primeiro voo, contato com a mesa, segundo voo e chegada. As piruetas e/ou 

mortais são executados durante essas fases de voo. 

 Barras paralelas (ou barras simétricas): Envolve balanços seguidos de saltos, onde esse 

atleta se apoia nessas barras apenas com os braços, o que exige muita força. 



 Barra fixa: Mistura elementos de balanço com giros em torno do aparelho, giros em 

suspensão, largadas e retomadas, de forma que se mantenha nela sem cair. 

 Cavalo com alça: Nesse aparelho, são desenvolvidos movimentos circulares e pendulares 

das pernas, que podem estar juntas ou separadas ou serem alternadas. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 Obs.: Na próxima atividade abordaremos os aparelhos femininos. 

 



ATIVIDADES 

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

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

2) No masculino, qual dos aparelhos exige uma sequência de exercícios, elementos harmônicos sem música? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 
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Breve História da música 
 

Como era a divulgação da música na antiguidade?  Será que sempre foi possível ouvir música 

como ouvimos hoje, em todos os lugares? 
 

Nem sempre foi possível ouvir música em todos os lugares como agora. A História da música é 
muito antiga, visto que desde os primórdios os homens produziam diversas formas de sonoridade. A 
música é um tipo de arte que trabalha com a harmonia entre os sons, o ritmo, a melodia, a voz. Todos 
esses elementos são importantes e podem nos transportar para outro tempo e espaço, resgatar 
memórias e reacender emoções.  Ainda na pré-história, os seres humanos começaram a desenvolver 
ações sonoras baseadas na observação dos fenômenos da natureza. Os ruídos das ondas 
quebrando na praia, os trovões, a comunicação entre os animais, o barulho do vento balançando as 
árvores, as batidas do coração; tudo isso influenciou as pessoas a também explorarem os sons que 
seus próprios corpos produziam. Como, por exemplo, os sons das palmas, dos pés batendo no chão. 
 

 
A música do Brasil é uma das expressões mais importantes da cultura brasileira.   Formou-se, 

principalmente, a   partir   da   fusão   de   elementos: europeus, indígenas e africano.   A maior 
contribuição do africano foi a diversidade rítmica, as danças e instrumentos — a exemplo do 
maracatu —, que tiveram um papel maior no desenvolvimento da música popular e folclórica. O 
indígena deixou seus traços (não na corrente musical principal), mas em alguns gêneros folclóricos 
de ocorrência regional.  Com a crescente influência de elementos melódicos e rítmicos africanos, a 
música popular começou a adquirir uma sonoridade caracteristicamente brasileira, principalmente 
através da difusão do lundu, do frevo, do choro e do samba. 
 

Villa Lobos   primeiro grande marco do brasilianismo musical erudito. No mesmo período a 
música popular ganha o respeito das elites e consolida gêneros que se tornaram marcas registradas 
do Brasil, como o samba e a bossa nova, ao mesmo tempo em que o rock e o jazz norte-americanos 
são recebidos no país com grande sucesso, adquirem feições próprias e conquistam legiões de fãs. 
 

Gêneros regionais de origem folclórica como a música sertaneja, o baião, o forro e vários outros 
também ganham força e são ouvidos em todo o território nacional. 
 

Não se pode pintar um panorama da música nacional durante os dois primeiros séculos de 
colonização. Os primeiros registros de atividade musical consistente provêm da presença dos padres 
jesuítas, estabelecidos aqui desde 1549. Dez anos depois já haviam fundado aldeamentos para os 
índios com alguma estrutura educativa musical, esta musicalização, era acima de tudo catequética. 



Atividades 
 
1 - Assinale a alternativa correta 
 
A música é um tipo de arte que trabalha com 
 
(   ) emoções, lugares, sons  
 
(   ) espaço, arquitetura, grafismo 
 

(   ) animais, batida do coração, peso 
 
(   ) sons, voz ,melodia, harmonia 
 

 
2 – Em que se baseavam as ações sonoras na pré-história? 
 

(   ) nas notas musicais 
 

(   ) na observação dos sons produzidos pela natureza 
 

(   ) na descoberta dos instrumentos de sopro 
 

(   ) nenhuma das alternativa 
 

 
3 – Assinale verdadeiro ou falso 
 

(   )  primeiros registros de atividade musical vêm da presença dos padres jesuítas 
 

(   ) Villa Lobos  primeiro grande marco do brasilianismo musical erudito 
 

(   ) contribuição do africano não deixou seus traços na corrente musical principal 
 
 

4 – Ouça a música   ”Aquarela” de Toquinho faça um desenho coloque suas impressões, 

escreva memórias, sentimentos 
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THERE TO BE é o verbo existir em inglês 
 
SINGULAR:There is 
PLURAL:There are 
 
        1 - Leia os seguintes trechos e escreva as opções que complete as sentenças 
 
   [... ] there are avery large number of students [ …] 
   [ …] there are several tourist attractions [ …] 
   There are several transportation options in Aarhus[ …] 
   [ …] e.g., during the day there is a starting fee of 33k ( $5) [... ] 
 

a) As expressões sublinhadas são usadas para indicar: a existência de algo / distância 

b) As expressões sublinhadas nos três primeiros trechos foram usadas: no plural / no singular 

c) A expressão usada no quarto trecho foi usada no: singular / plural 

d) As expressões sublinhadas são sinônimas do verbo: to exist / to work 

e) There isn’t e there aren’t são formas: interrogativas / negativas 

f) Is there e are there são formas: interrogativas / negativas 

 
 
2 - Faça tabelinhas dividindo os meios de transportes em: Aquáticos, Terrestres e aéreos, 
em inglês. 

 

                                      

 

 
 


