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EMEB TOM JOBIM 

ATIVIDADE 5  

7ªs séries A e B 

 

Prezados estudantes da EJA, 

Desejamos que todos estejam bem! 

 

Os Prefeitos das cidades do Grande ABC analisaram o avanço do 

número de casos da COVID-19 nas sete cidades e decidiram dar 

continuidade ao isolamento social como medida para enfrentar a 

pandemia. 

Segundo o portal de notícias Eagle News(www.eaglenews.com.br) em 

publicação do dia 04/05/2020, o índice de isolamento em Diadema em 

03/05/2020 foi de 64%. 

 

Para evitarmos a contaminação e a doença, precisamos continuar a 

ficar em casa e sair somente quando for extremamente necessário. 

 

As professoras e professores estão muito empenhados em preparar as 

atividades, que continuarão a ser disponibilizadas semanalmente. 

 

As atividades abaixo deverão ser realizadas nos cadernos ou folhas 

avulsas e precisarão ser apresentadas aos professores no retorno 

escolar! 

 

UMA ÓTIMA SEMANA DE APRENDIZAGENS PARA TODOS!!! 

 

http://www.eaglenews.com.br/
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INGLÊS 

ATIVIDADE 5 - 7ªs séries A e B  

 

Professor: JOÃO EVANGELISTA 

 

Objetivo:  Reconhecer a importância da Língua Inglesa no mundo e sua influência nos dias 

atuais. 

 

Contextualização:  Recordar o tema já discutido em sala de aula.  

 

Atividade:  

A atividade desta semana será a CORREÇÃO DA ATIVIDADE 1 (referente à semana de 30/03 

a 03/04 de 2020). 

 

 REDUCING PLASTIC BAGS 

 The New York state bans plastic bags in shops. The ban starts on April 1. Shops can sell 

paper bags to customers. Now all shops must prepare for the change. They must pay fines if they 

break the law. 

 Govern of State says that there are too many plastic bags. The number of plastic bags is 

going up. It is important to reduce the number of plastic bags. In New York, people use more than 

23 billion plastic bags every year. It is very bad for the environment. 

 

RESPOSTA:  

REDUZINDO SACOLAS PLÁTICAS 

 

 O estado de Nova York proíbe sacolas plásticas em lojas. A proibição começa em 1º de 

abril. Lojas podem vender sacos de papel para os clientes. Agora todas as lojas devem se 

preparar para a mudança. Elas devem pagar multas se infringirem a lei. 

 O Governo do Estado diz que há muitos sacos plásticos. O número de sacos plásticos 

está subindo. É importante reduzir o número de sacos plásticos. Em Nova York, as pessoas 

usam mais de 23 bilhões de sacos plásticos por ano. É muito ruim para o meio ambiente. 

                                   

Fonte: https://www.newsinlevels.com/ 

https://www.newsinlevels.com/
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MATEMÁTICA 

ATIVIDADE 5 - 7ªs séries A e B  

 

Professor: MARCOS 

 

Olá! 
Como estão? Todos bem? Espero que sim. 

De acordo com o portal de notícias Eagle News (www.eaglenews.com.br), em publicação do dia 

04/05/2020, os prefeitos do ABC analisaram o avanço do número de casos da COVID-19 nas 

setes cidades e decidiram dar continuidade ao isolamento social como medida para enfrentar a 

pandemia. 

Segundo o mesmo portal, o índice de isolamento em Diadema, em 03/05/2020 foi de 64%. 

Então, continuemos em casa, saindo somente quando for extremamente necessário. 

 

Uma boa semana! 

 

Dúvidas:         +55 11 967453334 

 

 

 

Segue a resolução das questões da ATIVIDADE 4, que foram enviadas na semana anterior (04 

a 08/05/2020): 

 

Atividades 

 

1. Segundo o texto, como os chineses representavam os números? 

Representavam através de vara de bambu. As barras vermelhas representavam os números 

positivos e as pretas, os números negativos. 

 

2. Como os hindus tratavam o número negativo? 

No século VII já admitiam a existência do número negativo e os tratavam como dívidas. 

 

3. Em nosso cotidiano, onde encontramos números negativos? 

Resposta pessoal. 

 

4. A conta corrente de Manoel estava com saldo negativo de R$ 128,00. Ele depositou um 

cheque de R$ 150,00 e R$ 45,00 em dinheiro. Não existindo nenhuma outra movimentação, qual 

é o saldo de Manoel após os depósitos? 

Usando a calculadora do celular: 

150 + 45 – 128 = 67 

O saldo de Manoel é R$ 67,00. 
  

http://www.eaglenews.com.br/
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5. João tinha R$ 600,00 em sua conta corrente. Gastou R$ 350,00 no supermercado e R$ 

280,00 na farmácia, pagando com cartão de débito. Qual o saldo atual? 

Usando a calculadora do celular: 

600 – 350 – 280 = – 30  

 

Observamos que o resultado foi antecedido pelo sinal –. Significa que João ficou devendo ao 

banco. Chamamos de Saldo negativo. 

 

 

ATIVIDADE 5 de Matemática 
(referente a semana de 11 a 15 de maio) 

 

Objetivos da atividade: 

• Realizar observações sobre o cotidiano, utilizando conceitos matemáticos; 

• Continuar cálculos com números negativos; 

• Utilizar a calculadora como ferramenta tecnológica presente no cotidiano. 

 

Contextualização: 

Estudar números inteiros relativos. 

 

Atividade: 

Resolver as questões a seguir em folha avulsa para ser apresentada ao professor no retorno às 

aulas presenciais. 

 

Leia com atenção o texto e responda as questões: 

 

Frio derruba temperaturas e bate recordes no Brasil 

A massa de ar polar formada por um anticiclone que veio da Argentina avançou pelo 
continente e derrubou a temperatura em todo país. Os termômetros brasileiros registraram 
mínimas abaixo de 0ºC, neve e chuva congelada em várias cidades da região Sul. Mais de 50 
cidades amanheceram com frio abaixo de 0ºC. Pelo menos 15 cidades gaúchas registraram 
temperaturas negativas na madrugada. 

Assim como na cidade de Gramado, no Rio Grande do Sul, nevou em outras cidades do 
Brasil como Canela, Caxias do Sul e Palmeira das Missões. 

A menor temperatura foi registrada na cidade de São José dos Ausentes, na Serra Gaúcha, 
com mínima de −3,4°C, conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). 

A cidade de Bom Jardim da Serra teve a temperatura mais baixa do ano até agora em Santa 
Catarina, com −7,4ºC. 

Já em Urupema, também na Serra, fez −6,6ºC, mas por causa dos ventos de até 43km/h a 
sensação térmica chegou aos −17°C. 

O frio ainda deve continuar até a metade desta semana. Essa massa de ar polar poderá 
ser a mais forte a agir sobre a América do Sul neste ano. Bariloche também teve recorde de 
frio, com temperaturas de −25°C. 

Ao sair de casa, leve um casaco a mais e doe para quem precisa. 
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Fonte: https://www.jornaljoca.com.br/frio-derruba-temperaturas-e-bate-recordes-no-
brasil/. Acesso em 05 mai. 2020 
 

 
 

Atividades 
 

Esse texto é uma reportagem publicada em 18 de julho de 2017 sobre o clima de algumas 
cidades do Brasil nessa data. A respeito das informações que estão nele, responda: 
 

1. Qual foi a menor temperatura indicada na reportagem? Em que cidade ela aconteceu? 
 
 
 

2. Em algum lugar a temperatura nem estava positiva nem negativa? 
 
 
 

3. Houve temperaturas abaixo de zero? Em que locais? 
 
 
 

4. De modo geral, em sua cidade, as temperaturas costumam ser baixas ou altas? Isso quer 
dizer que aí, na maior parte do tempo, faz frio ou faz calor? 

 
 
 

5. Há um trecho do texto que diz: “Já em Urupema, também na Serra, fez −6,6ºC, mas por 
causa dos ventos de até 43km/h a sensação térmica chegou aos −17°C. Imagine que em 
Urupema a temperatura triplicasse. Quantos graus alcançaria? E a sensação térmica? 

 

 

 

Referências: 

 

ALVES, Evanilson Landim e outros. A resolução de problemas que tratam de números inteiros relativos por alunos 

da EJA. Disponível em: http://www.projetos.unijui.edu.br/matematica/cnem/cnem/principal/cc/PDF/CC53.pdf. 

Acesso em: 28 de abril de 2020. 

COM 188 óbitos, prefeitos do ABC reiteram isolamento social. Eagle News, 04 de maio de 2020. Disponível em: 
https://www.eaglenews.com.br/com-188-obitos-prefeitos-do-abc-reiteram-isolamento-social-diadema-tem-mais-7-
mortes/. Acesso em 05 de maio de 2020. 

EJA Moderna: Educação de Jovens e Adultos: Anos Finais do Ensino Fundamental, 1ª ed. São Paulo: FTD, 2013. 

FRIO derruba temperaturas e bate recordes no Brasil. Joca, 18 de jul de 2017. Disponível em 

https://www.jornaljoca.com.br/frio-derruba-temperaturas-e-bate-recordes-no-brasil/  Acesso em 04 de mai de 2020. 

PARENTE, Eduardo Afonso de Medeiros Caminhar e Transformar Matemática: Anos Finais do Ensino Fundamental 
- Educação de Jovens e Adultos, 1ª ed. São Paulo: FTD, 2013. 

SÃO PAULO. Secretaria Municipal de Educação. Coordenadoria Pedagógica. Trilhas de Aprendizagens. Ensino 
Fundamental – 7º ano. São Paulo. SME/COPED, 2020. 

https://www.jornaljoca.com.br/frio-derruba-temperaturas-e-bate-recordes-no-brasil/
https://www.jornaljoca.com.br/frio-derruba-temperaturas-e-bate-recordes-no-brasil/
http://www.projetos.unijui.edu.br/matematica/cnem/cnem/principal/cc/PDF/CC53.pdf
https://www.eaglenews.com.br/com-188-obitos-prefeitos-do-abc-reiteram-isolamento-social-diadema-tem-mais-7-mortes/
https://www.eaglenews.com.br/com-188-obitos-prefeitos-do-abc-reiteram-isolamento-social-diadema-tem-mais-7-mortes/
https://www.jornaljoca.com.br/frio-derruba-temperaturas-e-bate-recordes-no-brasil/
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CIÊNCIAS 

ATIVIDADE 5 - 7ªs séries A e B  

 

Professora: GRAÇA 

Objetivos: 
Reconhecer a finalidade da respiração, a função do sistema respiratório, sua estrutura e 
funcionamento básicos. 
 
Contextualização: 
As unidades do corpo humano são as células, em seu núcleo encontra-se o D.N.A., substância 
que determina as características e responde pela hereditariedade. 
Todas as partes/funções do organismo contribuem para a manutenção da vida, mas cada uma 
tem uma ação específica no conjunto: a função do esqueleto é sustentar o corpo, os músculos 
permitem os movimentos, os órgãos dos sentidos captam informações, os sistemas nervoso e 
hormonal coordenam o funcionamento e a nutrição/digestão, sistema digestório fornece 
nutrientes que constroem, dão energia e ajudam a regular o organismo. 
 
Descrição da atividade: 
 
Utilizando o texto a seguir, estude-o cuidadosamente e responda as atividades nele propostas 
em seu caderno. 
  

RESPIRAÇÃO 
 
  Tudo o que funciona necessita de energia.            
  A vida é o funcionamento do organismo que, então, precisa de  
  energia  para funcionar, se manter vivo.  
  Mas, de onde vem essa energia?                      

                                             

  A energia necessária para esse funcionamento está contida  
  nos nutrientes.                           
  Mas, como essa energia é libertada, para que possa ser usada?                          

  Com os nutrientes se combinando com o oxigênio. 
 
  
A respiração não é apenas o ar entrando (para dar oxigênio, O2) e   saindo (para eliminar gás 
carbônico, CO2) do corpo, é também o que acontece dentro de cada célula para produzir a 
energia que nos mantém vivos. 
 
RESPIRAÇÃO É O PROCESSO DE OBTENÇÃO DE ENERGIA A PARTIR DOS NUTRIENTES. 
 
A glicose (carboidrato) é o principal nutriente fornecedor de energia. 
A liberação da energia ocorre através da reação entre glicose e oxigênio produzindo, também 
gás carbônico e água. 
 
Glicose   +   Oxigênio                          Energia   +   Gás carbônico   +   Água 
 
(a nutrição fornece a glicose e a respiração fornece o oxigênio, para produzir energia) 

água 

 

 

 

 

energia     

               gás carbônico 
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RESPONDA as questões de 1 a 11: 
 
1. A respiração, além de entrada e saída de ar do organismo, corresponde ao que acontece 
dentro de cada ____________________________ para produzir ______________________, 
que mantêm o _____________________________ desse organismo. 
 
2. Quando inspiramos o ar tem maior quantidade de qual gás? 
 
3. Quando expiramos o ar tem maior quantidade de qual gás? 
 
4. Quais substâncias são necessárias para a respiração ocorrer? 
 
5. O que é produzido? 
 
6. Por que morremos quando paramos de respirar? 
 
7. Qual é a finalidade da respiração? 
 

Assim como os nutrientes precisam passar do tubo digestivo para o sangue, a fim de chegarem 
às células, o ar também precisa ficar em contato com o sangue, para que ocorram as trocas 
gasosas necessárias. 
 

SISTEMA RESPIRATÓRIO 
 

O sistema respiratório aproxima ar e sangue para que o oxigênio do ar seja entregue ao sangue 
e o gás carbônico do sangue seja eliminado para o ar. 
 
8. Identifique nas figuras a seguir: DIAFRAGMA, CAVIDADES NASAIS, EPIGLOTE, 

BRÔNQUIOS, PULMÃO DIREITO, FARINGE, PULMÃO ESQUERDO, LARINGE, 

BRONQUÍOLO, ALVÉOLO, TRAQUEIA. 
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 9. Qual é a sequência percorrida pelo ar (numere)? 
 

10. Identifique, pela função e pela sequência: DIAFRAGMA, CAVIDADES NASAIS, EPIGLOTE, 
BRÔNQUIOS, PULMÕES, FARINGE, LARINGE, BRONQUÍOLOS, ALVÉOLOS, TRAQUEIA. 
 
__________________________________- entrada de ar, aquecendo-o (devido aos vasos 
sanguíneos), umedecendo-o (muco) e filtrando-o (pelos e muco). 
 
______________________- conduz o ar. 
 
______________________ - fecha a entrada da laringe quando engolimos. 
 
______________________ - conduz ar e produz sons, pois contêm as pregas 
vocais (o ar expirado faz com que vibrem produzindo sons). 
 
______________________ - conduz ar. 
 
______________________ - conduzem ar. 
 
______________________ - ocorrem as trocas gasosas. 
 
______________________ - conduzem ar. 
 
______________________ - ocorrem as trocas gasosas, o oxigênio do ar passa para o sangue 
e o gás carbônico do sangue passa para o ar. 
 
______________________ - determina a entrada e saída de ar dos pulmões. 
 
 

 

 

 

 

MOVIMENTOS RESPIRATÓRIOS:  
INSPIRAÇÃO E EXPIRAÇÃO 

 
 11. Identifique, no texto e nas figuras, o movimento respiratório (inspiração ou expiração): 
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Quando os músculos que unem as costelas e o diafragma se contraem, o tórax aumenta de 
volume e os pulmões (ligados a ele) também, sendo o ar puxado para o seu interior - 
_________________________________. 
   Quando eles relaxam o tórax diminui de volume, comprime os pulmões e o ar sai - 
_________________________________.                           
                            a)                                     b)                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                              
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFERÊNCIAS: 

O corpo humano - Carlos Barros - Ed. Ática 

Ciências nosso corpo - Fernando Gewandsznajder - Ed. Ática 

  

https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiskJnpj63WAhWKG5AKHW0MAcIQjRwIBw&url=http://adescobertadetimesmo.blogspot.com/2012/01/funcao-respiratoria.html&psig=AFQjCNGEopoLJxGWOqsXFb4lES_0tEXbuw&ust=1505768546077930
https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiskJnpj63WAhWKG5AKHW0MAcIQjRwIBw&url=http://adescobertadetimesmo.blogspot.com/2012/01/funcao-respiratoria.html&psig=AFQjCNGEopoLJxGWOqsXFb4lES_0tEXbuw&ust=1505768546077930
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GEOGRAFIA 

ATIVIDADE 5 - 7ªs séries A e B  

 

Professor: ARNALDO VIANNA                            

 

OBJETIVOS: CONHECER AS PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DOS                             

ESTADOS DO ACRE E DO PARÁ. 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO: NESTE ESTUDO SERÃO CONSIDERADAS: A LOCALIZAÇÃO, ÁREA 

EM KM², LIMITES, NÚMERO DE MUNICÍPIOS, POPULAÇÃO, CLIMA, GENTÍLICOS E 

ASPECTOS ECONÔMICOS.  

 

 

ESTADOS DO ACRE E DO PARÁ (REGIÃO NORTE) 

 

Os estados da região norte são: Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. 

 

1) Estado do Acre (AC) - O estado do Acre corresponde a menos de 2% do total do país 

sendo um dos estados menos povoados do Brasil. Sua capital é Rio Branco, conhecida 

por “cidade verde” ou “capital natureza”, com população de aproximadamente 350 mil 

habitantes. O Acre faz fronteiras com: Amazonas ao norte, Rondônia a leste, a Bolívia a 

sudeste e o Peru ao sul e oeste. As cidades mais populosas do estado são: Rio Branco, 

Cruzeiro do Sul e Sena Madureira. 

 A vegetação do Acre é composta pela Floresta Amazônica, uma vez que a maior 

parte do estado é formada por mata intocável. O clima é equatorial, caracterizado por 

temperatura elevada e grande umidade. Seus rios mais importantes são: Rio Purus, Rio 

Acre, Tarauacá, Muru, Embirá, Xapurí e Juruá. 

 

2) Pará (PA) - O Pará é o segundo maior estado do Brasil e sobretudo o mais populoso e o 

mais rico estado da região Norte. Sua capital, Belém, é composta por 1,5 milhões de 

habitantes aproximadamente. 

 O estado faz limite com o estado do Amapá ao norte, Roraima a noroeste, 

Amazonas a oeste, Mato Grosso do Sul e Tocantins a sudeste, Maranhão a leste; 

Suriname e Guiana ao norte. As cidades mais populosas do estado são: Belém, 

Ananindeua, Santarém e Marabá. 

 A vegetação do Pará é composta pela Floresta Amazônica a oeste e ao norte, 

mangues no litoral, serras ao sul e campos na Ilha de Marajó. O clima do estado é 

equatorial e seus rios mais importantes são: Amazonas, Jari, Tapajós, Guamá e Pará. Na 

economia destacam-se a mineração e a agroindústria, tendo como principais produtos de 

exportação o minério de ferro e o alumínio. 
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 O estado também comanda a extração de madeira e palmito no país. Atualmente, 

a soja é cultivada na região sudoeste do Pará. 

 

ATIVIDADE: APÓS LER O TEXTO RESPONDA EM SEU CADERNO: 

 

 

1)   QUAL A CAPITAL DO ESTADO DO ACRE? 

 

2)  QUAL É A POPULAÇÃO APROXIMADA DO ESTADO DO ACRE? 

 

3)  QUAL É A FRONTEIRA AO NORTE DO ESTADO DO ACRE? 

 

4)  QUAIS OS 2 APELIDOS DA CIDADE DE RIO BRANCO, CAPITAL DO ACRE?  

 

5)  QUAL O PAÍS QUE FAZ FRONTEIRA (DIVISA) COM O ESTADO DO ACRE? 

 

6) QUAL É O GENTÍLICO DO ESTADO DO PARÁ? 

 

7) QUAL A POPULAÇÃO APROXIMADA DA CIDADE DE BELEM DO PARÁ? 

 

8) QUAL É O SEGUDO MAIOR ESTADO DO BRASIL? 

 

9) QUAIS AS CIDADES MAIS POPULOSAS DO ESTADO DO PARÁ? 

 

10) AO NORTE, QUAL É A DIVISA DO ESTADO DO PARÁ? 

 

 

REFERÊNCIA: 

http://www.dados.gov.br/organization/instituto-brasileiro-de-geografia-e-estatistica-ibge 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dados.gov.br/organization/instituto-brasileiro-de-geografia-e-estatistica-ibge
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LÍNGUA PORTUGUESA 

ATIVIDADE 5 - 7ªs séries A e B  

 

Professoras: MARLUCI - 7ª A 

E MARGARIDA OLIVIA -   7ª B 

 
 

            Objetivos: 

• Compreender e identificar a estrutura do gênero conto e os elementos da narração 

presentes nele; 

• Entender e demonstrar coerência na construção de um texto; 

• Identificar e entender o uso adequado das classes gramaticais no texto. 

 

Contextualização: 

Vamos trabalhar ainda essa semana com um texto narrativo do gênero conto. 

A proposta agora é dar um final (desfecho) para um conto de suspense e resolver 

questões sobre a estrutura desse gênero. Também teremos exercícios de gramática. 

 

Correção das atividades anteriores (ATIVIDADE 4). 

Entendimento do texto 

Observe se suas respostas estão corretas. Confira as alternativas certas abaixo: 

Exercício 1: 

• Questão 1– uma crônica sobre “A casa mal-assombrada”; 

• Questão 2– ali houvera uma fazenda em que os escravos mataram os senhores e depois 
se mataram. 

• Questão 3 – “De repente, com pavor no peito e tremor nas pernas, estava diante da casa 
[…]”; 

• Questão 4 – “Creio que foi ali, também, que dobrei a esquina errada na vida.” 

• Questão 5 – o modo com que o narrador respondeu à menina; 

• Questão 6 – O narrador refere-se ao pedido de namoro que a menina fez a ele na infância. 

• Questão 7 – estabelece uma comparação. 

• Questão 8 – rompe com a expectativa do leitor; 
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Exercício 2: 

Agora verifique se suas respostas sobre tipos de linguagem (culta ou coloquial) estão 
certas: 

A – Coloquial 

B – Coloquial 

C – Culta ou coloquial. Cabe o uso das duas linguagens nessa alternativa. 

D – Culta 

E – Coloquial 

F – Culta 

G – Coloquial 

H – Culta 

I – Culta 

J – Culta 

K – Coloquial 

 

Novas atividades: 

Antes, vamos ver um resumo com informações para você consultar, caso tenham dúvidas nos 

exercícios. 

 

Resumo 

Como é um texto narrativo, o conto possui os elementos básicos da narração:  personagem,  

narrador, tempo e espaço. 

Sua estrutura é, geralmente, formada nessa ordem: 

a) introdução - é o início do texto e, geralmente, já traz algumas informações sobre o 

personagem ou o assunto; 

b) complicação - é o fato que vai criar o conflito, vai fazer os fatos acontecerem; 

c) conflito - é o desafio que os personagens principais (protagonistas) precisam resolver; 

d) clímax- e o momento de maior intensidade do texto; 

e) desfecho - é a conclusão da história. 

 

 

AGORA, VAMOS COMEÇAR OS EXERCÍCIOS. RESPONDA EM SEU CADERNO: 

 

1- Leia atentamente esse conto de suspense que não tem desfecho (final). 
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Perseguição (Suspense) 

Meia noite, cansado e com sono, lá estava eu, andando pelas ruas sujas e desertas dessa 

cidade. Minhas únicas companhias eram a lua e alguns animais de vida noturna. Num canto 

havia um cão e um gato tentando encontrar alimentos, revirando latas de lixo. Em outro 

ponto da rua, ratos entravam e saíam de um esgoto próximo à padaria da esquina. Eu estava 

tentando lembrar por que havia saído tão tarde do emprego, quando ouvi uns passos atrás 

de mim. 

Caminhei mais depressa, sem olhar para trás. Comecei a tremer e a suar frio. Coração 

acelerado. Aqueles passos não paravam de me perseguir. Virei depressa. Não havia nada 

além de sombras. O medo aumentou. Ou eu estava enlouquecendo, ou estava sendo seguido 

por algo sobrenatural. 

Corri desesperadamente. Parei na primeira esquina, ofegante. Olhei novamente. Nada! 

Continuei a andar, tentando manter a calma. Faltava pouco pra chegar a minha casa. 

Já mais tranquilo, parei, finalmente, em frente à minha porta. Peguei a maçaneta, ainda 

um pouco trêmulo devido ao susto e à corrida. Quando a girei, a porta não abriu. 

Provavelmente meus pais já estavam dormindo. Procurei minhas chaves em todos os bolsos 

que tinha. Não encontrei. 

Os passos recomeçaram. O medo voltou em dobro. Estava meio tonto. Não conseguia 

manter-me de pé. O mundo girava vertiginosamente. Tentei gritar, mas a voz não veio. 

Aquele som se aproximava cada vez mais. Não havia saída. Juntei, então, todas as minhas 

forças e 

Paulo André T. M. Gomes (Texto escrito em 2003) 

 

 

 
 

 

 

2 - Imagine um desfecho(final) e escreva, completando o parágrafo ou, no máximo, fazendo mais 

um. 

É preciso que o final seja coerente(combine) com a história, pois poderá ficar sem sentido. 

Para esse exercício de produção final de texto, você deve copiar o texto em seu caderno e depois 

escrever o final. 
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AGORA RESOLVA AS QUESTÕES DE INTERPRETAÇÃO E ANÁLISE DO TEXTO: 

1 - Em que tempo e espaço acontece essa história? 

 

2- Quais adjetivos caracterizam o lugar? 

 

3- Por que o protagonista se encontrava ali? 

 

 

4- O tipo de narrador desse texto é: 

a) narrador- personagem; 

b) narrador- observador. 

Marque uma das respostas e explique porquê. 

 

 

5 - Qual fato indica a complicação da história, isto é, quando começa o conflito? 

 

 

6 - Em que momento acontece o clímax do conto? Explique. 

 

7 -Sublinhe os pronomes nas frases abaixo e classifique como: pessoal reto; pessoal oblíquo; 

possessivo ou demonstrativo. (Consulte a tabela em ANEXO no final dos exercícios): 

 
a) Aqueles passos não paravam de me perseguir. 

b) Quando a girei a porta não abriu; 

C) ...lá vou eu cansado e com fome... 

 

 

8 - (Só para a 7B) Mude os verbos das orações abaixo, do pretérito perfeito para o imperfeito: 

 

"Segurei a maçaneta, ainda um pouco trêmulo. Quando a girei, ela não abriu... 

 

Procurei as chaves no bolso, mas não encontrei." 

 
 

Agora observe e responda: Você acha que essa mudança faz alguma diferença na intenção 

desse parágrafo do texto? 

 

Boa semana! 
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ANEXO:

 

Referências bibliográficas: 

Dicionário de gêneros literários. 
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HISTÓRIA 

ATIVIDADE 5 - 7ªs séries A e B  

Professor: ALEXANDRE 

 

Objetivo: Entender o período do Renascimento. 

Contextualização: Estudar o Renascimento. 

 O termo “Renascimento científico” se refere e uma faceta do movimento cultural conhecido 

como Renascimento ou Renascença que se desenvolveu no início da Era Moderna. No caso, o 

Renascimento científico diz respeito a um desenvolvimento específico de métodos e teorias que, 

eventualmente, dariam origem à ciência moderna. 

 A base do Renascimento está no movimento intelectual humanista. Desenvolvido no final 

da Era Medieval, ele passou a valorizar mais um olhar antropocêntrico sobre os eventos naturais, 

valorizando assim uma perspectiva que utilizasse explicações terrenas e não adotasse apenas 

visões religiosas. Partindo desse princípio, se desenvolveria o movimento cultural renascentista. 

Atividade:  

Nesta semana, disponibilizarei a CORREÇÃO da ATIVIDADE 1 (referente à semana de 30/03 a 

03/04 de 2020). 

Questões: 

1) Registre o texto acima em seu caderno.  

 Vocês devem copiar o texto em seu caderno. 

 

2) Procure o significado das palavras desconhecidas. 

    As palavras que vocês não conhecem devem ser pesquisadas no dicionário ou na    

internet e escritas no caderno com o seu significado. 

 

3) E escreva a sua opinião sobre o texto. 

 O renascimento cultural é um movimento intelectual e artístico que ocorre na 

Europa. Esse movimento tem por princípio romper com o padrão cultural medieval que 

era controlado pela igreja católica medieval 

 Nos anos que seguem o Renascimento que é dividido pelo trecento, quatrocento e 

cinquecento. Vão acontecer muitas contribuições, não somente na Itália, mas nos países 

do seu entorno, onde vão surgir vários pensadores, várias contribuições para a mudança 

cultural do padrão da mente humana do europeu. 

 

Referência: https://www.infoescola.com/movimentos-culturais/renascimento/-acesso em 05/05/2020  

https://www.infoescola.com/movimentos-culturais/renascimento/-acesso
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ARTE 

ATIVIDADE 5 - 7ªs séries A e B  

Professora: CONCEIÇÃO 

 

 

TEMA:  INTERVENÇÃO URBANA 

 

OBJETIVOS:  

● Conhecer e reconhecer a arte como forma de comunicação e expressão humana; 

● Reconhecer o grafite como uma manifestação artística em espaços não-convencionais; 

● Perceber as manifestações artísticas urbanas, em especial o grafite; 

● Conhecer e reconhecer artistas que dialogam com a cidade através da arte urbana, o 

grafite. 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO: 

"Grafiti (do italiano graffiti, plural de graffito) é o nome dado às inscrições feitas em paredes, 

desde o Império Romano. Considera-se grafite uma inscrição caligrafada ou um desenho pintado 

ou gravado sobre um suporte que não é normalmente previsto para esta finalidade. Por muito 

tempo visto como um assunto irrelevante ou mera contravenção, atualmente o grafite já é 

considerado como forma de expressão incluída no âmbito das artes visuais, mais 

especificamente, da street art ou arte urbana - em que o artista aproveita os espaços públicos, 

criando uma linguagem intencional para interferir na cidade. Alguns artistas expoentes na arte 

do Grafite: Jean-Michel Basquiat, Os gêmeos, Banksy. 

O estilo grafite é conhecido pelo emprego de letras decorativas que se fundem e muitas vezes 

se confundem às imagens. É muito comum a representação de nomes e símbolos incorporados 

ao desenho e também o uso de elementos de volume como a perspectiva e sombras nas letras. 

A grande referência deste estilo é a cultura Hip-Hop." 

Fonte: http://douglasdim.blogspot.com/2011/09/grafite.html?m=1 

  

http://douglasdim.blogspot.com/2011/09/grafite.html?m=1
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Os Gêmeos - Google fotos 

 

OS GÊMEOS 

Os Gêmeos é uma dupla de irmãos gêmeos idênticos grafiteiros de São Paulo, nascidos em 

1974, cujos nomes reais são Otávio e Gustavo Pandolfo. Formados em desenho de comunicação 

pela Escola Técnica Estadual Carlos de Campos, começaram a pintar grafites em 1987 no bairro 

em que cresceram, o Cambuci, e gradualmente tornaram-se uma das influências mais 

importantes na cena paulistana, ajudando a definir um estilo brasileiro de grafite. 

Para saber mais, se possível, acesse o link: 

http://simplesmenteartes.com.br/2015/11/05/os-gemeos/ 

Se possível, assista ao vídeo: 

https://youtu.be/-XLrae8FcP8 

ATIVIDADE: 

1 - Leia o texto com atenção e siga as orientações: 

Antes era encarada como vandalismo, mas nos dias de hoje a arte urbana passou a ser vista 

como algo sofisticado e cool (é um adjetivo na língua inglesa e que significa “legal”, 

"descolado"). O grafite saiu das ruas e conquistou as galerias de arte, os outdoors, as 

passarelas de moda, chegando até mesmo, a gêneros de perfumaria e calçados.  

Fato é que muitas pessoas passaram a conhecer melhor a cultura do grafite e a se interessar 

pelos seus traços, cores e grafismos, associando-a, inclusive, a objetos de desejos. 

http://simplesmenteartes.com.br/2015/11/05/os-gemeos/
https://youtu.be/-XLrae8FcP8
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Selecionei 2 exemplos, mas você também pode contribuir, se puder, adicionando outros 

exemplos e/ou fazendo comentários. Acesse: 

https://photos.app.goo.gl/9yBoGUNQBt4AT1Li7 criado em 06 de maio de 2020.  

 

2 - Leia o texto abaixo com atenção e depois responda as perguntas no seu caderno:  

Durante muito tempo visto como um tema irrelevante (pouca importância) ou simples 

contravenção (uma infração penal considerada como "crime menor"), atualmente, o grafite já 

adquiriu outro status.  É visto como uma forma de expressão inserida no campo das artes 

visuais, em particular, da street art ou arte urbana. Todavia ainda há quem não concorde e 

confunda o grafite com pixação.  Agora, responda em seu caderno: 

a) Na sua opinião grafite é arte? Explique.  

b) Pixação é diferente de grafite? Explique.  

c) Sabemos que na história da humanidade, o homem altera e registra suas 

passagens pelo mundo. Quem são os pixadores, por que fazem e onde fazem? 

d) A cultura do Hip Hop é uma referência para o grafite? Explique.  

e) A Casa do Hip Hop é um espaço de arte educação em Diadema. Você conhece? 

Poderia dizer qual seu objetivo?  

f) Você conhece algum grafiteiro?  

g) Coloque "V" de verdadeiro ou "F" de falso: 

      (  ) A pichação com "ch", pode ser qualquer rabisco feito em propriedades sem 

autorização. Já a pixação ou pixo com "x" nomeia a prática feita em São Paulo e é 

reconhecida por um estilo de letra específico, o tag (tipo de rabisco) reto, de formas 

pontiagudas.  

 

3 - Em meio à pandemia de COVID-19, o Ministério da Saúde está mobilizando a população a 

fabricar as próprias máscaras. Podem ser utilizados materiais encontrados no dia a dia, como 

camisetas ou outras roupas em bom estado de conservação, até tecido não tecido (TNT). 

PROPOSTA:  

● Crie sua própria máscara com inspiração na arte do grafite.  

● Faça registros fotográficos e/ou vídeos para futura apresentação.  

● Caso queira, você poderá inserir suas fotos com seu nome e série e, também, 

fazer comentários no link abaixo, para que possamos apreciar juntos: 

https://photos.app.goo.gl/xQFWN97Vq8PdLRJ27  criado em 07 de maio de 2020.  

https://photos.app.goo.gl/9yBoGUNQBt4AT1Li7
https://photos.app.goo.gl/xQFWN97Vq8PdLRJ27
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Bons estudos e fique bem!  
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