
EM “DR. ÁTILA FERREIRA VAZ” 

MATEMÁTICA  7ª SÉRIE A   5ª SEMANA 

 

Boa noite, queridos alunos da 7ª série A!  

Sejam muito bem vindos a mais esta aula de Matemática. 

Hoje, resolveremos problemas baseados em algo muito sério: a doação 

de sangue, assim como também falaremos um pouco sobre a quantidades de 

alguns tipos sanguíneos na população. 

Após resolvermos os problemas, veremos a correção das atividades 

postadas no dia 06 de maio de 2.020. O que vocês não entenderem é para 

perguntar nos plantões.  

Usem a calculadora sempre que preciso e não se desesperem se teve 

algo que vocês não conseguiram fazer: quando retornarmos, daremos um 

jeito!  

Uma ótima semana a todos nós! 

 

Saudades, 

 Professora Janaína,      - maio/2020 

 

AULA 1- correspondente a 3 aulas presenciais 

Objetivos da aula:  

- Compreender frações associadas às ideias de partes de inteiros e resultado 

de divisão. 

- Resolver  problemas que envolvam o cálculo da fração de uma quantidade  

cujo resultado seja um número natural, com e sem uso de calculadora. 

 

Atenção: você NÃO PRECISA COPIAR esta parte da aula. Haverá uma 

indicação por parte da professora sempre que a cópia for necessária. 

 



ALGUNS FATOS SOBRE  A DOAÇÃO DE SANGUE   

E TIPOS SANGUÍNEOS 

 

É comum assistirmos às campanhas de televisão incentivando a doação 

de sangue. Nesta aula aprenderemos alguma coisa sobre esse tipo de 

doação, bem como alguns fatos sobre a distribuição de tipos sanguíneos na 

população através da resolução de problemas cujos dados foram pesquisados 

nas páginas de importantes hemocentros de São Paulo e do Rio de Janeiro.  

Vamos lá? 

 

COPIE E RESPONDA OS PROBLEMAS A SEGUIR em seu caderno de 

Matemática: 

 

1) Mulheres que dão à luz por meio de cesariana devem aguardar 180 dias 

após a data do parto para doarem sangue. As que optam por parto 

normal, devem aguardar metade desse período. Quantos dias após o 

nascimento do bebê nascido de parto normal a mãe deve aguardar para 

doar sangue? 

 

2) Para o organismo de uma mulher recuperar o nível do estoque de ferro 

que ela tinha antes da doação sanguínea, são necessárias 12 semanas. 

No caso dos glóbulos vermelhos, o organismo gasta a terça parte desse 

tempo para a reposição. Calcule quanto tempo demora para que o 

sangue de uma mulher apresente o mesmo número de glóbulos 

vermelhos que ela possuía antes de uma doação de sangue.  

 

3) Numa bolsa onde foram coletados 450mL de sangue, parte desse 

volume será desdobrado em concentrado de hemácias e a terça parte 

restante será desdobrada em concentrados de outras substâncias. 



Calcule o volume da coleta que foi desdobrado em concentrado de 

hemácias. 

 

4) No desenho a seguir, pinte a fração correspondente à parte da coleta 

citada no problema 3 que foi desdobrada em outras substâncias: 

 

   

 

 

 

5)  De acordo com a resposta do problema 4, responda a qual fração da 

bolsa corresponde a parte do sangue que foi processada na forma de 

concentrado de hemácias. 

 

6) Você sabe qual é seu tipo sanguíneo? De acordo com dados da Santa 

Casa de Misericórdia de São Paulo, a quinta parte da população possui 

sangue com fator Rh negativo, (isto é, pessoas com os seguintes tipos 

de sangue: AB-, A-, B-, O-). Calcule a quantidade provável de pessoas 

que possuem fator Rh negativo num grupo de 600 pessoas. 

 

7) No grupo de pessoas que você calculou acima,  possivelmente teremos 

48 pessoas com o sangue do tipo A-. Calcule a quantidade provável de 

pessoas desse grupo com o tipo sanguíneo B-, sabendo que essa 

quantidade corresponde à quarta do número de pessoas com sangue A- 

 

8) Ainda de acordo com a Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, a 

décima parte das pessoas com  fator Rh positivo, possuem sangue do 

tipo B. Desse modo, calcule quantas pessoas no grupo indicado pelo 

problema 6 possuem o tipo sanguíneo B+. 

 

9) Observe as respostas dadas nos problemas 7 e 8 e complete a lacuna 

da frase a seguir com a fração adequada:  “A quantidade de pessoas 



com tipo sanguíneo B- é igual a _____da quantidade de pessoas com o 

tipo sanguíneo B+”. 
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SANTA CASA DE MISERICÓRDIA- SÃO PAULO. Tabela da prevalência de 

tipo de sangue na população. Disponível em: 
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hemocentro-sangue-tipo-sanguineo. Acesso em 07 mai. 2020. 

 

AULA 2- correspondente a 2 aulas presenciais 

Objetivos da aula:  

- Retomar as atividades trabalhadas na semana anterior de modo a refletir 

sobre o que discutimos nas aulas presenciais e nas aulas remotas. 

 



Observação: VOCÊ NÃO DEVE COPIAR NENHUMA PARTE DESTA AULA! 

Ela serve apenas como uma forma de correção das atividades propostas na 

semana anterior. Lembre-se que as dúvidas que surgirem nesta parte também 

devem ser levadas ao nosso plantão. 

 

RETOMANDO AS AULAS ANTERIORES 

 

Na semana passada, aprendemos a fazer duas receitas de sabão 

caseiro com óleo de cozinha usado e estudamos algumas unidades de medida 

de massa e de capacidade. Entre as explicações e as receitas, coloquei alguns 

problemas para você responder. Vamos ver como você se saiu?  

1)  

a) Para uma receita, usei 200 gramas de fubá. 

b) Vi no site “Perito Animal” que um elefante asiático “pesa” de 4 a 7 

toneladas. 

c) Um saco de cimento “pesa” 50 quilogramas. 

d) Aquele comprimido me deu sono porque tinha 750 miligramas de 

dipirona. 

e) Subi na balança e não gostei do que vi: engordei 2 quilogramas! 

f) Você quer que eu traga um pacote de 500 gramas ou de 1 

quilograma de maisena? 

2)  

a) Você tem certeza de que eu preciso tomar 20 mililitros desse 

xarope? 

b) Acho que com o dinheiro que tenho, posso colocar uns 20 litros de 

álcool no tanque do carro. 

c) Para a festa, comprei 20 litros de refrigerante e copos descartáveis 

de 200 mililitros. 

d) Você prefere que eu compre garrafas com 1 litro ou com 500 

mililitros de água? 



 

3) 50 l de óleo de cozinha usado e coado       

20l de água quente     

         2000 mL de amaciante para roupas 

         10 kg de soda cáustica em escamas 

 

4) Como a medida de amaciante usada na receita foi dada em mililitros, 

temos que converter a quantidade do produto usada de litros para litros.  

Como 1l= 1.000 ml, precisamos saber quantos grupos de 1000 ml  de 

amaciante serão necessários para juntarmos 2.000 ml do líquido, o que 

é obtido ao dividirmos 2000 por 1000: 

2.000÷ 1000= 2 

Assim, são usados 2 litros de amaciante para fazer 10 receitas desse 

sabão. 

 

5) Se em 1kg de soda cáustica temos 1.000g deste produto, segue que 

para sabermos quanto há em “meio quilo” deste, basta dividirmos 1000g 

por 2, ou seja: 

1.000÷2= 500 g. 

Assim, há 500g de soda cáustica em 1/2 kg desse produto. 

 

6) Para resolvermos esta questão, basta  dividirmos a quantidade indicada 

de cada produto por 2, obtendo: 

2,5 l de óleo de cozinha usado e coado; 

1 l de água quente; 

100 ml de amaciante de roupas;     

1/2 kg de soda cáustica em escamas ou 0,5 kg de soda cáustica em 

escamas 

 



7) Se em 1l de líquido equivale a 1.000ml deste, segue que para sabermos 

quanto há em 1/4 litro deste, basta dividirmos 1000ml por 4, ou seja: 

1.000÷ 4= 250 

Assim, há copo americano comporta até 250 ml de líquido. 

 

8) Como na receita usamos 1/2 copo de vinagre, segue que temos que 

dividir a capacidade total do copo, que é de 250 ml (de acordo com o 

problema 7), por 2, ou seja: 

250÷ 2= 125 

Assim usaremos 125 ml de sabão de vinagre para fazermos essa 

receita. 

 

9) Primeiramente, temos que descobrir a quantidade equivalente a 1/3 de 

750 ml, o que é obtido ao dividirmos 750 por 3: 

750÷ 3= 250 

Como para 1 receita usamos 125 ml de vinagre, precisamos saber 

quantos grupos de 125 ml deste precisamos para formar 250 ml do 

produto, o que é obtido ao dividirmos 250 por 125: 

250÷ 125= 2 

Assim, poderemos fazer 2 receitas com a quantidade de vinagre 

indicada. 

 

10)  Primeiro temos que que calcular quanto é 1/5 de 100 g de 

bicarbonato de sódio, o que é obtido ao dividirmos 100 por 5: 

100÷ 5= 20  

O que indica que usamos 20 g do produto nessa receita. 

Como 1g= 1000 mg, para sabermos como expressar a medida acima em 

miligramas, basta multiplicá-la por 1000, ou seja: 

20X 1000= 20000. 

Logo, usaremos 20000 mg de bicarbonato de sódio nessa receita. 



Atividades para EJA II, de Língua Portuguesa – 7ª série A 

 
OBJETIVO: Proporcionar aos alunos, da EJA, a oportunidade de confrontar 
um texto jornalístico, ou seja, aquele que traz informações verdadeiras do 
processo de criação ou transformação de algo e de uma crônica, que é um 
texto narrativo com “base” em algo que aconteceu de fato...  
 
CONTEXTUALIZAÇÃO: Todos os dias nos deparamos com situações 
cotidianas que nos fazem refletir sobre muitos assuntos. A atividade proposta, 
leva a uma dessas reflexões ... 

 
Leia os textos, com bastante atenção, e responda as questões a seguir: 

 

TEXTO 1:           

A Borboleta e o Casulo 

Quando a lagarta, tornada crisálida, concluiu praticamente a sua 
transformação em lepidóptero, resta-lhe passar uma prova para se tornar 
verdadeiramente borboleta. Tem de conseguir romper o casulo no seio do qual 
se operou a transformação, a fim de se libertar dele e iniciar o seu voo. 

Se a lagarta teceu o seu casulo pouco a pouco, progressivamente, a futura 
borboleta em compensação não pode libertar-se dele da mesma forma, 
procedendo progressivamente. Desta vez tem de congregar força suficiente 
nas asas para conseguir romper, de uma assentada, a sua gola de seda. 

É precisamente graças a esta última prova e à força que ela exige que a 
borboleta acumule nas suas jovens asas, que esta desenvolve a musculatura 

de que terá necessidade depois para voar. 

Quem ignorar este dado importante e, imaginando ‘ajudar’ uma borboleta a 
nascer, romper o casulo em seu lugar, assistirá ao nascimento de um 
lepidóptero totalmente incapaz de voar. Esta não terá conseguido utilizar a 
resistência da sua sedosa prisão para construir a força de que teria 

necessidade para lançar-se seguidamente no céu. 

 

 

 

 



 

TEXTO 2:        

A lição da borboleta 

Um dia, uma pequena abertura apareceu num casulo e um homem ficou 
observando o esforço da borboleta para fazer com que o seu corpo passasse 
por ali e ganhasse a liberdade. Por um instante, ela parou, parecendo que 
tinha perdido as forças para continuar. Então, o homem decidiu ajudar e, com 
uma tesoura, cortou delicadamente o casulo. A borboleta saiu facilmente. Mas, 
seu corpo era pequeno e tinha as asas amassadas. O homem continuou a 
observar a borboleta porque esperava que, a qualquer momento, as asas dela 
se abrissem e ela saísse voando. 

Nada disso aconteceu. A borboleta ficou ali rastejando, com o corpo murcho e 
as asas encolhidas e nunca foi capaz de voar! O homem, que em sua gentileza 
e vontade de ajudar, não compreendeu que o casulo apertado e o esforço 
eram necessários para a borboleta vencer essa barreira. Era o desafio da 
natureza para mantê-la viva. O seu corpo se fortaleceria e ela estaria pronta 
para voar assim que se libertasse do casulo. 

Algumas vezes, o esforço é tudo o que precisamos na vida. Se Deus nos 
permitisse passar pela vida sem obstáculos, não seríamos como somos hoje. 
A força vem das dificuldades, a sabedoria, dos problemas que temos que 
resolver. A prosperidade, do cérebro e músculos para trabalhar. A coragem 
vem do perigo para superar e, às vezes, a gente se pergunta: “não recebi nada 
do que pedi a Deus”. Mas, na verdade, recebemos tudo o que precisamos. E 
nem percebemos. 

 

Questões: 

 

1. Há relação entre os dois textos? Explique. 

 

2. Qual dos dois textos é um texto científico? Explique. 

 

3. O texto fala da transformação da borboleta. Cientificamente, como se 
chama esse processo? 



4. O autor utiliza-se do texto para orientar sobre o processo de transformação. 
Qual é a grande lição que ele quer passar com o texto? 

 

5. Em relação ao casulo, da borboleta, que diferenças há entre a lagarta e a 
borboleta?  

 

6. O que fez o homem decidir a ajudar a borboleta? 

 

7. Qual era a grande expectativa do homem em relação à borboleta? 

 

8. A expectativa aconteceu? Justifique. 

 

9. O que faltou ao homem para que pudesse entender o processo? 

 

                                                       Bom trabalho! 

                                                       Prof. Daniel Soares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Atividades para EJA II de Língua Inglesa – 7ª série A 
 

OBJETIVO:  
  # Ajudar os alunos, da EJA, a adquiriram os conhecimentos necessários para 
pesquisar em Língua Inglesa. O plural, em Língua Inglesa, ajuda, a escrever 
melhor, quando for formar frases, palavras ou textos.  
  
 CONTEXTUALIZAÇÃO:  
   # É de suma importância, ter  Sempre nos deparamos com situações em 
que necessitamos     utilizar os plurais das palavras corretamente, esse 
exercício ajuda a desenvolver esse raciocínio lógico utilizando a Língua 
Inglesa. 
 

1) Com base nos modelos e escreva os plurais dos substantivos, abaixo: 

Observe as regras passadas anteriormente. 

 

a) BOX: BOXES 

b) BOY: BOYS 

c) KNIFE: KNIFES 
d) BABY: 

e) TOMATO: 

f) BUTTERFLY: 

g) SHEPP: 

h) HERO: 

i) BUS: 

j) ZOO: 

k) DOOR: 

l) KISS: 

m) STORY: 

n) LION: 

o) PHOTO: 
p) MUSIC: 

q) SCHOOL: 

r) FRIEND: 

s) LOVE: 

t) CITY: 

                                     Good Luck !!! 

                                     Teacher Daniel Soares.     

 

 



HISTÓRIA 7ª SÉRIE  

 

OBJETIVO DA ATIVIDADE: Contribuir para a informação e reflexão dos 

estudantes sobre a pandemia que está atingindo o mundo neste momento, 

estabelecendo comparações entre pandemia e epidemia, bem como 

desenvolver procedimentos de leitura e compreensão textual. 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO: Neste momento em que vivemos uma grave crise na 

saúde mundial é muito importante buscarmos informações sobre essa 

realidade, buscando compreender as origens e as consequências desse 

fenômeno para a sociedade, bem como buscar referencial histórico para 

ampliar nossa visão acerca da realidade das pandemias e seus efeitos sobre 

a sociedade 

 

 

TEXTO: Pandemias 

 

Pandemia é uma definição usada para referir-se a uma doença que se 

espalhou por várias partes do mundo de maneira simultânea, havendo 

uma transmissão sustentada dela. Isso quer dizer que, em vários países e 

continentes, essa mesma doença está afetando a população, a qual está 

infectando-se por meio de outras pessoas que vivem na mesma região. 

Nem todas as doenças podem causar uma pandemia, entretanto, 

algumas podem espalhar-se rapidamente e causar a contaminação de 

milhares de pessoas. O caso mais recente em nossa história é a pandemia de 

COVID-19, decretada em 2020. É importante deixar claro que o termo 

pandemia não diz respeito à gravidade de uma doença, sendo o fator 

geográfico determinante para essa classificação, ou seja, temos uma 

pandemia quando uma doença, independentemente de sua gravidade, se 

espalha por vários países ao mesmo tempo, atingindo muitas pessoas em 

todos esses países. 

Uma pandemia é, por definição, muito mais ampla que uma epidemia. 

Qual a diferença, então? Epidemia é uma doença que se espalha por uma 

determinada região, pode até atingir mais de um país, mas não se espalha 

pelo mundo. Pandemia é uma doença que se espalha por diferentes regiões 

do mundo, atingindo muitos países. 



Quando uma doença se espalha por várias regiões, torna-se difícil 

prever o desfecho da história. Uma doença grave, por exemplo, ao atingir 

uma região pobre, pode causar uma grande devastação em virtude da falta de 

recursos para conter o avanço da enfermidade. Um exemplo significativo 

dessa situação é a preocupação das autoridades brasileiras com o número de 

leitos de hospital capazes de atender doentes graves do corona vírus, se os 

leitos disponíveis acabarem não será mais possível atender novos doentes 

que precisem de internação.  

A Itália foi um país onde o sistema de saúde se tornou incapaz de 

atender todos os doentes de COVID-19, por isso tantas pessoas morreram, 

porque não havia capacidade de atendimento para os doentes que iam sendo 

contaminados... milhares morreram...  

Além da COVID-19, outra pandemia recente foi a gripe H1N1. Essa 

pandemia, que ocorreu em 2009, levou várias pessoas à morte em virtude do 

avanço relativamente rápido do vírus da gripe A(H1N1)pdm09. De acordo com 

a OMS, em apenas oito semanas, o vírus da gripe H1N1 alcançou cerca de 

120 territórios. No Brasil, a pandemia, que se finalizou em 2010, levou duas 

mil pessoas à morte. Vale destacar que, atualmente, existe vacina contra a 

gripe H1N1, liberada gratuitamente para alguns grupos, como idosos e 

pessoas com doenças crônicas. 

Já vimos, em textos de atividades anteriores, outros exemplos de 

pandemias que abalaram o mundo, como a Peste Negra, do século XIV, e a 

Gripe Espanhola, do início do século XX. Nos dois casos a quarentena, como 

vimos em nossa última atividade, sempre foi o único recurso de controle, até 

que remédios e tratamentos possam ser desenvolvidos.  

Fontes: 

www.brasilescola/uol.com.br 

www.historianet.com.br 

 

 

 

 

 

 

 

https://brasilescola.uol.com.br/doencas/gripe-a.htm
https://brasilescola.uol.com.br/biologia/virus-2.htm
https://brasilescola.uol.com.br/doencas/gripe.htm
http://www.brasilescola/uol.com.br
http://www.historianet.com.br/


EXERCÍCIOS 

 

1- O que é Pandemia? 

 

 

2- Diferencie Pandemia e Epidemia.  

 

3- Quais os grandes problemas que uma Pandemia pode trazer num país onde 

a população não cumpre quarentena e o sistema de saúde não é bem 

estruturado? 

 

EJA II  - ATIVIDADE DE GEOGRAFIA    - 7ª SÉRIE 

 

IMPORTANTE: 

As atividades precisam ter o registro EM SEU CADERNO, com a data da 

realização, e a identificação do aluno /série, para posteriormente serem 

entregues ao professor, no final deste período de tele trabalho. 

 

Objetivo: 

Interpretar  adequadamente a linguagem cartográfica .. 

Perceber a importância da cartografia para nossa orientação/localização na 

superfície terrestre. 

 Interpretar informações de acordo com os diferentes tipos de solicitações. 

 

Contextualização: 

 Tomando como base os conteúdos abordados em sala de aula como 

noções básicas de Cartografia,  localização geográfica e sistemas de 

orientação/localização, solicita-se a resolução das atividades propostas.                                         

 

ATIVIDADES PROPOSTAS, COM BASE NO QUADRO ABAIXO: 



 



 Referências utilizadas na elaboração das atividades: 

  www.pinterest.com  

                                                                                                                                 

BOM TRABALHO.   

 

ATIVIDADES DE CIÊNCIAS – 7ª SÉRIE 

 

   OBJETIVOS: as atividades foram formuladas para contribuir com a 

informação e reflexão dos alunos, além de incentivar a leitura e interpretação 

de texto. 

   CONTEXTUALIZAÇÃO: para a realização das atividades você deverá ler 

com atenção e refletir sobre a importância dos alimentos para a nossa saúde 

e funcionamento do organismo. 

 

Alimentos 

Os alimentos fornecem substâncias diversas que constituem a “matéria-prima” 
para a construção das células. As células produzidas permitem o crescimento, 
o desenvolvimento e a manutenção do organismo pela reposição das células 

que morrem. 

Os alimentos atuam também como “combustíveis” em nosso organismo: 
algumas moléculas presentes nos alimentos são “queimadas” durante a 

respiração celular e fornecem energia necessária para a atividade dos órgãos. 

O que os alimentos contêm? 

Os alimentos que ingerimos geralmente são formados por uma mistura de 
substâncias. Entre elas, destacam-se a água, os sais minerais, 
as proteínas os carboidratos, os lipídios e as vitaminas. Todas essas 
substâncias são necessárias para a manutenção da vida. 

A água 

A água é a substância mais abundante na constituição dos seres vivos. O 
corpo humano adulto é composto aproximadamente 65% de água. Essa 
substância entra na composição das células e, consequentemente, dos 
tecidos, órgãos e sistemas. Também é a principal substância de materiais 
intercelulares, como o plasma sanguíneo. 

http://www.pinterest.com/


Diariamente eliminamos água com a urina, as fezes, o suor e também sob a 
forma de vapor pela respiração. A quantidade de água perdida por um ser 
humano pode variar de acordo com certas condições. Essa perda é em média, 
de: 

• 1000 a 1500 gramas de urina; 
• 100 gramas pelas fezes; 
• 500 gramas pelo suor; 

• 400 gramas pela expiração. 

Compensamos a perda de água, bebendo-a diretamente ou ingerindo-a com 
os alimentos. Leite, sucos, frutas e verduras são alimentos que contêm uma 

quantidade relativamente grande de água. 

 

 

Carboidratos 

Também conhecido como glicídios, os carboidratos são alimentos que em 
geral têm função energética no organismo, isto é, atuam como “combustíveis”, 
fornecendo a energia necessária às atividades das células. 

As principais fontes de carboidratos são o açúcar (doces, hortaliças e leite), 
os cereais e os grãos, portanto, são encontrados nas frutas, mel, sucrilhos, 
aveia, granola, arroz, feijão, milho, pipoca, farinhas, pães, bolos e demais 

massas. 

Existem vários tipos de carboidratos: a glicose, a frutose, a sacarose, a 
lactose, o amido entre outros. 

• A glicose e a frutose, encontradas no mel e em diversas frutas, são 
moléculas relativamente pequenas e podem ser absorvidas com 
facilidade no intestino. 

• A sacarose, extraída da cana-de-açúcar e da beterraba, é formada 
pela junção de dois carboidratos menores: a glicose e a frutose. 

• A lactose é encontrada no leite e é formada pela junção de dois 
carboidratos menores: a glicose e a galactose. 

O amido é uma molécula bem grande, formada pela união de centenas de 

moléculas de glicose. É a reserva natural energética das plantas e não é 

doce. Encontra-se armazenado em grandes quantidades em certas raízes 

(mandioca), certos caules (batata) e em grãos diversos (trigo, milho e feijão). 

Portanto quando comemos doces e massas estamos ingerindo diferentes 

tipos de carboidratos.  



 

Após a leitura do texto responda as questões 

1) Como os alimentos fornecem energia para o organismo? 

 

2) Quais as principais substâncias (nutrientes) encontradas nos  

alimentos? 

 

3) A água é a substância mais abundante no corpo humano. No nosso 

corpo, onde podemos encontrá-la? 

 

4) Qual a função dos carboidratos no organismo? Cite os alimentos ricos 

em carboidratos. 

 

 

5) Relacione os tipos de carboidratos aos alimentos onde os 

encontramos. 

a) Frutose                                        (  ) mandioca, batata e milho 

b) Sacarose                                      (  )  cana-de-açúcar 

c) Lactose                                        (  ) frutas 

d) Amido                                         (  ) leite 

 

 

 



ATIVIDADE ARTES – 7ª SÉRIE 

  

OBSERVE O CÍRCULO CROMÁTICO ABAIXO E LEIA O TEXTO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAS ARTES, DEFINIMOS COMO CORES PRIMÁRIAS AQUELAS 

QUE NÃO PODEM SER OBTIDAS MEDIANTE MISTURA DE NENHUMA 

OUTRA COR. ESSAS: AMARELO, AZUL E VERMELHO. 

É POR MEIO DA MISTURA DESSAS TRÊS CORES QUE OBTEMOS 

AS OUTRAS CORES SECUNDÁRIAS. ESSAS: 

AMARELO + VERMELHO = LARANJA 
VERMELHO + AZUL = ROXO OU VIOLETA 

AZUL + AMARELO = VERDE 

AS CORES COMPLEMENTARES SÃO AS CORES QUE SE 

ENCONTRAM NO CÍRCULO CROMÁTICO EM POSIÇÕES EXATAMENTE 

OPOSTAS. ESSAS TONALIDADES DE CORES SÃO AS QUE POSSUEM 

MAIOR CONTRASTE ENTRE SI.  

 

 

 

 

 



FONTE: https://www.pinterest.ch/pin/309200330665730278/ - acessado 08/05/2020 

https://www.acessa.com/viver/arquivo/ser_holistico/2004/07/01-cromo/ - acessado 08/05/2020 

https://brasilescola.uol.com.br/artes/cores-primarias.htm - acessado 08/05/2020 

https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/artes/cores-complementares - - acessado 08/05/2020 

 

SEMANA PASSADA FIZEMOS UMA ATIVIDADE SOBRE LINHAS E 

CORES USANDO COMO OBSERVAÇÃO UM QUADRO DO PINTOR 

MONDRIAN. NESSA SEMANA ESTUDEREMOS O CIRCULO CROMÁTICO. 

 

Objetivo da atividade: CONHECER O CÍRCULO CROMÁTICO 

Atividade:  

 

Responda em seu caderno: 

 

A.OBSERVANDO O CÍRCULO CROMÁTICO PODEMOS AFIRMAR QUE 

AS CORES PRIMÁRIAS SÃO:  

 

(   ) AMARELO, LARANJA E VERMELHO 

(   ) AZUL, ROXO E VERDE 

(   ) AMARELO, AZUL E VERMELHO 

 

B. RESPONDA AS MISTURAS DAS CORES: 

 

AZUL + AMARELO = ________________________ 

VERMELHO + AZUL = _______________________ 

AMARELO + VERMELHO = ___________________ 

 

C.LIGUE AS CORES COMPLEMENTARES:  

AZUL    ROXO 

AMARELO    LARANJA 

VERMELHO   VERDE 

https://www.pinterest.ch/pin/309200330665730278/
https://www.acessa.com/viver/arquivo/ser_holistico/2004/07/01-cromo/
https://brasilescola.uol.com.br/artes/cores-primarias.htm
https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/artes/cores-complementares

