
EM “DR. ÁTILA FERREIRA VAZ” 

MATEMÁTICA   7ª SÉRIE A   10ª SEMANA 

Boa noite, queridos alunos da 7ª série A!  

Como vocês estão? Espero que bem! 

Estamos num processo de “resgatar” colegas para nossas atividades! 

Por isso, para quem está chegando, peço para que não se assuste e conte 

com toda a família EJA/Átila para superar essa fase! Aos que estão nessa 

jornada desde o início das tele aulas, desejo que continuem firmes! 

Nesta semana relembraremos como fazer a leitura de uma fração. 

O gabarito destas atividades está aqui para vocês saberem como estão 

se saindo.   

Qualquer dúvida estou à disposição. Não se esqueçam que todos vocês 

são muito importantes para mim! 

Um abraço bem forte, 

 Professora Janaína,      - junho/2020 

 

Não copie os objetivos da aula. 

Objetivos da aula: Revisar a leitura de uma fração. 

 

O texto a seguir é apenas para ser lido. Você não precisa copiar! 

LEITURA DE UMA FRAÇÃO- REVISÃO 

 

Como vimos nas aulas presenciais, toda fração tem dois termos: o 

numerador e o denominador, como você pode ver no exemplo a seguir: 



Para efetuarmos a leitura de uma fração, devemos observar o 

denominador. Veja: 

- Se o denominador for um número entre 2 e 9, você deve ler o numeral 

indicado no numerador seguido do termo indicado na tabela a seguir: 

 

Se o denominador é: lemos: 

2 meio 

3 terço 

4 quarto 

5 quinto 

6 sexto 

7 sétimo 

8 oitavo 

9 nono 

 

Exemplo: Como lemos as frações a seguir? 

a) 1/3:  um terço           b) 3/5: três quintos              c) 19/8: dezenove oitavos 

 

- Se o denominador for 10, 100 ou 1000, você deve ler o numeral indicado 

no numerador seguido do termo dado na tabela a seguir: 

                                  

Se o denominador é: lemos: 

10 décimo 

100 centésimo 

1000 milésimo 

 

Exemplos: Escreva como se leem as seguintes frações: 

a) 3/10: três décimos                            b) 35/1000: trinta e cinco milésimos  

     c) 11/100: onze centésimos 

 



- Para os demais casos, lemos os numerais correspondentes ao numerador 

e ao denominador, seguidos da palavra “avos”. Veja: 

a) 11/13: onze treze avos       b) 45/27: quarenta e cinco vinte e sete avos 

 

As atividades a seguir não precisam ser copiadas em seu caderno. Escreva 

somente as respostas 

1) Escreva como lemos as seguintes frações: 

a) 1/4                b) 3/9               c) 12/7            d) 4/10      

e) 18/100          f) 74/1000        g) 21/20          h) 15/35 

 

2) Usando numerais, escreva as seguintes frações: 

a) Cinco sextos                                 b) Três meios 

c) Doze centésimos                          d) Sessenta e sete milésimos 

e) Vinte e sete doze avos                 f) Cinco trinta e dois avos 

g) Nove décimos                               h) Mil quintos 

 

Agora, compare as respostas que você obteve com a correção que deixarei 

aqui. Não se esqueça que você não deve copiar a correção. Boa sorte! 

CORREÇÃO 

1) a) um quarto                                        b) três nonos        

c) doze sétimos                                  d) quatro décimos 

e) dezoito centésimos                         f) setenta e quatro milésimos 

g) vinte e um vinte avos                      h) quinze trinta e cinco avos 

 

2) a) 5/6                b) 3/2               c) 12/100       d) 67/1000 

e) 27/12            f) 5/32              g) 9/10           h) 1000/5 

 

As tabelas utilizadas nesta aula foram produzidas pela autora deste trabalho. 

 

 



HISTÓRIA 

 

OBJETIVO DA ATIVIDADE: Contribuir para a informação e reflexão dos 

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

retomando resumidamente o trabalho desenvolvido até o presente, 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. 

 

Leia os trechos abaixo e responda as questões 

 

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. 

 

Questão: Diferencie Epidemia e Pandemia 

 

O Ministério da Saúde foi criado em 1953, foi quando também iniciaram-

se as primeiras conferências sobre saúde pública no Brasil. Daí, surgiu a ideia 

de criação de um sistema único de saúde, que pudesse atender toda a 

população. O Ministério da Saúde vem para fortalecer ações em saúde 

pública, medicina preventiva, mas traz mais médicos especializados e mais 

centros especializados, gerando críticas daqueles que defendiam um trabalho 

mais focado na prevenção. 

 

 

 

 



Questão: Quando foi criado o Ministério da Saúde? Qual deve ser o papel 

do Ministério da Saúde? 

O médico e cientista Oswaldo Gonçalves Cruz nasceu em São Luís do 

Paraitinga (SP), em 5 de agosto de 1872. Filho de Bento Gonçalves Cruz e 

Amália Bulhões Cruz. Sua família se transferiu para o Rio de Janeiro em 1877 

e, na capital, graduou-se na Faculdade de Medicina do Rio de janeiro em 1892. 

Desde os estudos de medicina atuou como pesquisador, estudando diferentes 

tipos de doenças que afetavam a população brasileira. Em 1897 foi para Paris, 

onde passou dois anos estudando no Instituto Pasteur, renomado centro de 

pesquisa em Microbiologia. 

De volta ao Brasil, Oswaldo Cruz atuou como médico e pesquisador em 

hospitais e institutos de pesquisa, sempre no campo da Microbiologia, com 

estudos sobre a Peste Bubônica, por exemplo. Em 1903 foi encarregado, pelo 

Presidente Rodrigues Alves, do combate a diferentes doenças que assolavam 

o país, especialmente a Capital Federal (Rio de Janeiro): Febre Amarela, 

Varíola e Peste Bubônica.  

 

Questão: Quem foi Oswaldo Cruz? Qual seu papel no combate a doenças 

no Brasil do início do séc. XX? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ATIVIDADE ARTES – 7ª SÉRIE 
  

• CARACTERISTICAS DO PERÍODO RENASCENTISTA  O SER HUMANO COMO 

PERSONAGEM CENTRAL, O BELO,A SIMETRIA , O INDIVIDUALISMO, O RACIONALISMO, 

O CIENTIFICISMO E A VALORIZAÇÃO DA ANTIGUIDADE CLÁSSICA. 

• ABSTRACIONISMO: SÃO OBRAS DE ARTE QUE NÃO REPRESENTAM A 

REALIDADE E PODEM SER FEITAS POR FORMAS E CORES DIVERSAS EM UMA 

COMPOSIÇÃO; 

• CARACTERÍSTICAS DO CUBISMO QUE EM SUAS OBRAS DE ARTE 

REPRESENTAVA A NATUREZA POR MEIO DE FIGURAS GEOMÉTRICAS, COLOCANDO 

PARTES DE UM OBJETO EM UM MESMO PLANO SEM A NECESSIDADE DE 

REPRESENTAÇÃO DA REALIDADE. 

1) CONFORME O TEXTO A CIMA CLASSIFIQUE OBRAS COMO RENASCENTISTA, 

ABSTRATA OU CUBISTA. 

  

 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Piet%C3%A0_(Michelangelo) 

 

A) ___________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Piet%C3%A0_(Michelangelo)


 

 

 

  

 

 

 

 

Quadro “Les Demoiselles d’Avignon” (1907), de Pablo Picasso 

https://www.maisbolsas.com.br/enem/artes/origem-e-caracteristicas-do-cubismo 

B) _________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Mona_Lisa 

C)  ____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Composi%C3%A7%C3%A3o_II_em_Vermelho,_Azul_e_Amarelo 

D) ______________________________________ 

 

https://www.maisbolsas.com.br/enem/artes/origem-e-caracteristicas-do-cubismo
https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Mona_Lisa
https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Composi%C3%A7%C3%A3o_II_em_Vermelho,_Azul_e_Amarelo


CIÊNCIAS – 7ª SÉRIE 

 

OBJETIVOS 

Contribuir para a informação e reflexão dos estudantes, ajudando para que 

consigam realizar as atividades, contribuindo com a leitura, análise e 

interpretação de texto. 

CONTEXTUALIZAÇÃO 

Dando continuidade e finalizando a revisão dos conteúdos iniciados há duas 

semanas, reapresento parte das atividades da sexta e sétima semanas, para 

dar mais uma oportunidade àqueles alunos que ainda não conseguiram 

realizá-las. Portanto, quem já respondeu essas atividades não precisa fazê-

las novamente. Bom estudo! 

 

ATIVIDADES 

 

1) Qual a função das proteínas? Cite alimentos ricos em proteínas. 

 

2) Qual a função dos lipídeos? Cite alimentos ricos em lipídeos. 

 

3) Qual a função das vitaminas? Quais as principais fontes de vitaminas? 

 

4) A falta de vitaminas pode ocasionar doenças. Cite um exemplo. 

 

5) Como deve ser uma dieta saudável? 

 

 

 

 

 

 

 

 



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: 

Analisar/interpretar textos, bem como ordenar/ contextualizar e sistematizar 

os conteúdos apresentados.  

Rever conteúdos trabalhados em fases anteriores, priorizando aqueles que 

apresentam relevância no processo de aprendizagem. 

Retomar conceitos importantes sobre população. 

Compreender as desigualdades no que se refere à distribuição da população 

brasileira pelo território nacional, bem como a elevação na expectativa de 

vida e a diminuição nas taxas de mortalidade infantil. 

Contextualização:  

 Para a realização destas atividades, você contará com sua capacidade de 

observação/percepção da realidade, das atividades realizadas em fases 

anteriores deste projeto diferenciado de trabalho que excepcionalmente 

estamos executando, bem como discussões promovidas em sala de aula ou 

mesmo noticiário de tv e de pesquisas na internet. 

                 

                                Leia com atenção o texto abaixo: 

                                POPULAÇÃO BRASILEIRA 

Atualmente, o Brasil possui a quinta maior população do mundo, 

conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o 

país atingiu em 2010, 190.755.799 habitantes, sendo que hoje, a estimativa 

chega a ser superior a 210 milhões de habitantes, apresentando uma 

concentração populacional inferior apenas a dos referidos países: China (1,3 

bilhão), Índia (1,2 bilhão), Estados Unidos (317,6 milhões) e Indonésia (232,5 

milhões) 

A taxa de crescimento demográfico do Brasil está em constante processo de 

declínio. Esse fato é consequência do planejamento familiar, e, 

principalmente, da redução da taxa de fecundidade (número de filhos 

gerados por cada mulher).  

Apesar de ser um país populoso (população absoluta), o Brasil é pouco 



povoado (população relativa), pois sua densidade demográfica é de apenas 

22,4 habitantes por quilômetro quadrado. Seu território é habitado de forma 

extremamente desigual – São Paulo é o estado mais populoso, 

com 41.262.199 habitantes, enquanto Roraima, estado menos populoso, 

possui 450.479 habitantes. A Região Sudeste é a mais populosa e mais 

povoada do Brasil, com destaque para os estados de São Paulo e Rio de 

Janeiro. Há quatro décadas, o Sudeste caracteriza-se como tal. Já a região 

norte apresenta a menor densidade demográfica do país. 

 

A expectativa de vida do brasileiro está crescendo a cada ano, fator 

resultante de melhorias nas condições de vida e saúde no país. Conforme 

pesquisa realizada pelo IBGE, a população do Brasil vive em média 72,8 

anos. Atualmente, o país ocupa o 80° lugar no ranking mundial da 

expectativa de vida da Organização das Nações Unidas (ONU). 

A taxa de mortalidade infantil é outro índice social que tem apresentado 

melhorias. Conforme dados de 2009, publicados pelo o IBGE, a taxa de 

mortalidade infantil no Brasil passou de 33,5 crianças mortas por mil 

nascidas vivas, para 22, entre 1998 e 2009. Entretanto, o país tem muito a 

melhorar, especialmente em relação à desigualdade social, à saúde, 

educação, distribuição de renda, segurança, entre outros fatores. 

 

ATIVIDADE 1: 

Apesar de ser um país populoso (população absoluta), o Brasil é pouco 

povoado (população relativa). 

a) A frase acima nos parece contraditória. Como o Brasil pode ser um país 

muito populoso e ao mesmo tempo pouco povoado? Como você explica esta 

afirmação? 

 

b)  Por que a taxa de crescimento demográfico do Brasil vêm apresentando 

constante declínio? 

c) Qual a situação da expectativa de vida no Brasil? 

d) Como se encontra distribuída a população brasileira pelo território 

nacional? 

                                               Referência para a realização destas atividades: 

                                        https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/populacao-brasileira.htm 

                                                                                                                                            BOM TRABALHO. 

https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/populacao-brasileira.htm


Língua Portuguesa – 7ª série A 

 
OBJETIVO:  

# Propiciar aos alunos, o contato com poemas e poetas. Uma junção de 
sentimentos e formas diferentes de se olhar o mundo. 

  
CONTEXTUALIZAÇÃO:  
   # Em meio a tantas informações sobre as mesmas coisas, apresento aos 
alunos uma opção diferente de texto; o texto poético, uma diferente forma de 
se ver as coisas em seu redor. 
 

“URGENTE! “ 
Uma 
gota 
de 

orvalho 
caiu hoje, às 8h, do dedo anular 
direito, do Cristo Redentor, no 

Rio de Janeiro 
Seus restos 
não foram 

encontrados 
A Polícia 

não acredita 
em 

acidente 
Suspei- 

to:o 
vento 

 
Os meteorolo- 

gistas,os poetas e 
os passarinhos choram in- 
consoláveis.Testemunha 

presenciou a queda: “Horrível! 
Ela se evaporou na metade do caminho!” 

                                                                                   ( Sérgio Caparelli )      
 
                                           
 
 
 
 
 



Sobre o poema “Urgente!”, responda: 
 
1. Que texto é esse? 
a) ( ) Uma notícia. 
b) ( ) Um poema. 
c) ( ) Um anúncio. 
d) ( ) Uma reportagem. 
 
2. A forma de colocar as palavras no papel lembra a imagem 
a) ( ) de uma cruz; 
b) ( ) de uma gota de orvalho; 
c) ( ) de passarinhos; 
d) ( ) do Cristo Redentor. 
 
3. O poema lido: 
a) ( ) não possui versos nem estrofes; 
b) ( ) apresenta uma estrofe de vinte e três versos; 
c) ( ) é formado por vinte e três versos, divididos em duas estrofes; 
d) ( ) possui três estrofes de seis versos. 
 
4. Qual a intenção do autor ao criar esse texto? 
a) ( ) Mexer com os sentimentos do leitor, representando de forma poética e 
visual um fato que jamais seria matéria de uma notícia. 
b) ( ) Denunciar a incapacidade dos policiais diante de um crime. 
c) ( ) Informar ao leitor um fato de utilidade pública. 
d) ( ) Desenhar um ponto turístico do Rio de Janeiro. 
 
5. Assinale a sequência de ideias apresentada na primeira estrofe do texto. 
a) ( ) Primeiro, o autor diz o que aconteceu; depois, quando aconteceu; em 
seguida, 
onde aconteceu; ao final, ele diz por que aconteceu. 
b) ( ) Primeiro, o autor diz quando aconteceu; depois, o que aconteceu; em 
seguida, 
por que aconteceu; ao final, ele diz onde aconteceu. 
c) ( ) Primeiro, o autor diz o que aconteceu; depois, por que aconteceu; em 
seguida, onde aconteceu; ao final, ele diz quando aconteceu. 
d) ( ) Não há sequência de ideias no texto. 
 
6. Pela forma que o poeta escolheu para expressar suas ideias, é possível 
afirmar que, 
nesse texto, ele finge, simula, ser: 
a) ( ) um policial; 
b) ( ) um turista; 
c) ( ) uma testemunha; 
d) ( ) um jornalista, um repórter. 



7. Quem é o suspeito de ter provocado a queda da gota de orvalho? 
a) ( ) O Cristo Redentor. 
b) ( ) O vento. 
c) ( ) Os poetas. 
d) ( ) Os pichadores 
 
                                                          Bom Trabalho! 

                                                          Prof. Daniel soares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. 
 

• Complete a cruzadinha, abaixo:   

 

                                                                                                     

https://br.pinterest.com/pin/742882901015145142/ 

Good Luck! 

                                                                                                     Teacher Daniel Soares. 

https://br.pinterest.com/pin/742882901015145142/

