
 
EMEB LUIZ GONZAGA 

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 
ATIVIDADES 7º SÉRIE 

SEMANA DE 22/06 A 26/06 
 

NESTA SEMANA, IREMOS RETOMAR OS CONTEÚDOS TRABALHADOS ATÉ AGORA COMO 

FORMA DE REVISÃO.  

PARA TANTO, VOCÊ DEVERÁ REVER AS ATIVIDADES FEITAS COMO FORMA DE ESTUDO. AS 

QUESTÕES APRESENTADAS JÁ FORAM TRABALHADAS. 

VOCÊS DEVERÃO COPIAR SOMENTE AS PERGUNTAS E ABAIXO AS RESPOSTAS 
CORRESPONDENTES. E UTILIZAR UMA FOLHA SEPARADA PARA CADA MATÉRIA. AS 
ATIVIDADES DEVERÃO SER ENTREGUES NA ESCOLA ATÉ DIA 08/07. 

 NÃO ESQUEÇA DE IDENTIFICAR COM NOME, NÚMERO, SÉRIE, DATA E A DISCIPLINA, 
CONFORME MODELO. 

BOM TRABALHO! 

 

NOME:_____________________________________________________________ Nº_______ 

SÉRIE: ____________                                                                       DATA: ____/_____/_____ 

DISCIPLINA: _______________________ 

 

ATIVIDADE DE PORTUGUÊS - 7º SÉRIE A 

 

O PEQUENO HERÓI DA HOLANDA 

1.          A Holanda é um país cuja maior parte do território fica abaixo do nível do mar. Enormes 

muralhas chamadas diques são o que impede o Mar do Norte de invadir a terra, inundando-a 

completamente. Há séculos o povo se esforça para manter as muralhas resistentes, a fim de que o 

país continue seco e em segurança. Até as crianças pequenas sabem que os diques precisam ser 

vigiados constantemente e que um buraco do tamanho de um dedo pode ser algo extremamente 

perigoso. 

2.          Há muitos anos, vivia na Holanda um menino chamado Peter. Seu pai era uma das pessoas 

responsáveis pelas comportas dos diques. Sua função era abri-las e fechá-las para que os navios 

pudessem sair dos canais em direção ao mar aberto. 

3.          Numa tarde do início do outono, quando Peter tinha oito anos, a mãe o chamou enquanto 

brincava: 

4.          – Venha cá, Peter. Vá levar esses bolinhos do outro lado do dique para o seu amigo cego. Se 

você andar ligeiro e não parar para brincar, vai chegar em casa antes de escurecer. 

 

 



 

5.          O menino gostou da tarefa e partiu feliz da vida. Ficou um bom tempo com o pobre cego, 

contando-lhe sobre o passeio da vinda e o sol e as flores e os navios lá no mar. De repente, lembrou-

se da mãe dizendo para voltar antes de escurecer, despediu-se do amigo e tomou o rumo de casa. 

6.          Quando passava pelo canal, percebeu como as chuvas tinham feito subir o nível da água e 

que elas estavam batendo forte contra o dique, e pensou nas comportas do pai. 

7.          “Que bom que elas são tão fortes! Se quebrassem, o que seria de nós? Esses campos lindos 

ficariam inundados. Meu pai sempre diz que as águas estão ‘zangadas’. Parece que ele acha que elas 

estão zangadas por ficarem presas tanto tempo.” 

8.         O menino parava a toda hora para pegar umas florzinhas azuis que cresciam à beira do 

caminho, ou para escutar o barulhinho dos coelhos andando pela relva. Mas, com maior frequência 

sorria ao pensar no pobre cego que tão poucos prazeres tinha e tanto apreciava suas visitas. 

9.           De repente, percebeu que o sol estava se pondo e escurecia rápido. “Minha mãe vai ficar 

preocupada”, pensou ele, já correndo para chegar logo em casa. 

10.         Nesse exato momento, ouviu um barulho. Parecia água respingando! O menino parou e foi 

procurar de onde vinha. Encontrou um buraquinho no dique por onde estava correndo um fio de água. 

11.          Qualquer criança na Holanda morre de medo só de pensar num vazamento dos diques. Peter 

compreendeu o perigo imediatamente. Se a água passasse por um buraco qualquer, de pequeno ele 

logo se tornaria grande, e todo o país seria inundado. O menino prontamente percebeu o que deveria 

fazer. Jogou fora as flores, desceu a encosta lateral do dique e enfiou o dedo no furo. 

12.          A água parou de vazar! E Peter ficou pensando com seus botões: “Ahá! As águas zangadas 

vão ficar presas. Posso contê-las com meu dedo. A Holanda não vai ser inundada enquanto eu estiver 

aqui.” 

13.          Correu tudo bem no início, mas logo escureceu e esfriou. O menino começou a gritar bem 

alto: 

14.          – Socorro! Alguém, venha até aqui! 

15.         Mas ninguém ouviu; ninguém veio ajudar. 

16.          Foi fazendo cada vez mais frio; o braço começou a doer e a ficar dormente. Ele tornou a 

gritar: 

17.         – Será que ninguém vai vir até aqui? Mãe! Mãe! 

18.         Mas ela já tinha procurado pelo menino várias vezes desde que o sol se fora, olhando pelo 

caminho do dique até onde a vista alcançava, e decidiu voltar para a casa e fechar a porta, achando 

que ele havia decidido passar a noite com o amigo cego, e estava disposta a ralhar com ele no dia 

seguinte de manhã por ter ficado fora de casa sem sua permissão. 

19.          Peter tentou assobiar, mas os dentes batiam de frio. Pensou no irmão e na irmã, 

aconchegados no calor de suas camas, e no pai e na mãe queridos. “Não posso deixá-los afogar. 

Preciso ficar aqui até que alguém venha, mesmo que passe a noite inteira.” 

20.          A lua e as estrelas brilhavam, iluminando o menino recostado numa pedra junto ao dique. A 

cabeça pendeu para o lado, os olhos se fecharam, mas Peter não adormeceu, pois toda hora 

esfregava a mão que estava detendo o mar zangado. 



 

21.          “De alguma forma, eu vou aguentar!” pensava ele. E passou a noite inteira ali, contendo as 

águas. 

22.          De manhã, bem cedinho, um homem a caminho do trabalho achou ter ouvido um gemido 

enquanto passava por cima do dique. Inclinou-se na borda e encontrou o menino agarrado à parede 

da muralha. 

23.         – O que aconteceu? Você está machucado? 

24.         – Estou contendo a água do mar! – gritou Peter. – Mande vir socorro logo! 

25.          O alerta foi dado imediatamente. Chegaram várias pessoas com pás, e logo o furo estava 

consertado. 

26.         Peter foi levado para casa, ao encontro dos pais, e rapidamente todos ficaram sabendo que 

ele lhes havia salvo as vidas naquela noite. E até hoje, ninguém se esquece do corajoso pequeno 

herói da Holanda. 

BENNET, William J. (org.). O Livro das Virtudes para Crianças. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1997. p. 

12-18. 

QUESTÕES I 

1.   Com base no texto lido, copie a afirmativa incorreta: 

 

a.(     ) Diques são enormes muralhas construídas pelo homem para impedir que o mar invada a 

terra. Na Holanda, os diques são importantes porque evitam a inundação desse país, cuja maior 

parte do território fica abaixo do nível do mar. 

 

b.(     ) Naquele dia, Peter saiu de casa escondido de sua mãe.  Ele não contou a ela para onde ia. 

 

c.(     ) A mãe de Peter desistiu de procurar o filho porque pensou que ele havia decidido passar a 

noite na casa do amigo. 

 

d.(     ) A atitude do menino pode ser considerada um ato de bravura, porque ele não pensou só em 

si, mas em sua família e no povo que vivia nesse país. 

 

2.   Após a leitura do texto, preencha o esquema a seguir.  

•     Tempo (quando aconteceu a história?) 

•     Lugar (onde?) 

•     Características do país onde a história aconteceu.  

•     Apresentação do personagem principal. 

•     Conflito da história. 

•     Solução do problema e desfecho da história. 

QUESTÕES  II 

 



 

Retomando o que lemos e refletimos sobre o preconceito racial, transcreva o texto que produziu  

após ler o trecho da notícia retirada do Jornal El País, Lembre-se que era para escrever um pequeno 

texto sobre sua opinião a respeito dos dados apresentados e o que vê na sua realidade. 

 

NOME:_____________________________________________________________ Nº_______ 

SÉRIE: ____________                                                                       DATA: ____/_____/_____ 

DISCIPLINA: _______________________ 

 

ATIVIDADE DE HISTÓRIA 

1- Quais eram as críticas do Movimento Iluminista? 

 

2- Explique o que ocasionou a Revolução Francesa e quais eram os princípios: 

 
Imagem retirada do site: https://lorcartunista.blogspot.com/2016/02/revolucao-franqueza.html 

 

3- Observe a imagem abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://lorcartunista.blogspot.com/2016/02/revolucao-franqueza.html


Imagem retirada do site: https://www.youtube.com/watch?v=qpxaj1XEPko 

 

  A imagem representa a Revolução Industrial, explique o que foi, quando ocorreu e qual foi o 

pais precursor. 

 

 

4- Quais foram as revoltas emancipacionistas no Brasil Colonial? 

 

5- Sobre a Independência dos Estados Unidos, copie a alternativa correta: 

a) A origem do movimento da independência deve ser encontrada no desenvolvimento uniforme das 

Treze Colônias Inglesas. 

b) O crescimento do comércio triangular, praticado pelas colônias de povoamento situadas no Sul, 

gerou atritos com a metrópole. 

c) O Segundo Congresso Continental de Filadélfia decretou a separação dos Estados Unidos, através 

da Declaração de Independência redigida por Thomas Jefferson. 

d) A política de conciliação adotada pela Inglaterra retardou o processo de independência da Treze 

Colônias Inglesas. 

 

 

NOME:_____________________________________________________________ Nº_______ 

SÉRIE: ____________                                                                       DATA: ____/_____/_____ 

DISCIPLINA: _______________________ 

 

ATIVIDADE DE MATEMÁTICA 

1-Resolva as potências a seguir: 

a) 53 + 27 + 92 - 34 = 

b) 35 - 110 + 132 + 1110 - 1231 = 

c) 28 + 23 - 24 +  26 = 

2-Calcular o valor numérico das seguintes expressões algébricas: 

a) 𝑥 +  𝑎 +  𝑏 + 15 − 𝑐 ,   para a = 8 e b = 4 e c = 16 

b) 𝑎 +  2𝑏𝑎 −  2𝑏 + 3𝑐 ,   para a = 7, b = 2 e c = 15 

3Calcule a área e perímetro das figuras abaixo: 

https://www.youtube.com/watch?v=qpxaj1XEPko


 

a)                                                                                                 b) 

 

 

 

4- Resolva as regras de três a seguir: 

a) 
35

𝑥
=

2

10
 

b) 
9 

4
=

45

𝑥
 

5- Efetuar as operações: 

Marco Antônio e Emerson estão colecionando moedas comemorativas. Marco Antônio 

tem 22 moedas, e Emerson tem m moedas. Juntos, eles têm um total de 55 moedas. 

Qual equação descreve esta situação? 

a) (   ) 22 + m = 55 

b) (   ) m + 55 = 24 

c) (   ) m – 22 = 55 

d) (   ) 22m = 55 

 

 

NOME:_____________________________________________________________ Nº_______ 

SÉRIE: ____________                                                                       DATA: ____/_____/_____ 

DISCIPLINA: _______________________ 

 

 

ATIVIDADE DE GEOGRAFIA 

 

Os dois principais critérios de regionalização da América 

Assim como ocorre com o espaço mundial, há diferentes critérios de regionalização da América. 

Os dois critérios mais comuns levam em conta a localização das terras do continente americano no 

mundo (critério geográfico) ou a colonização e o desenvolvimento social e econômico dos países ( 

critério histórico, cultural e socioeconômico). 



 A configuração territorial do continente americano, formada por duas grandes massas de terras 

unidas por uma estreita faixa, permite distinguir do ponto de vista geográfico três Américas: América 

do Norte, América Central e América do Sul. 

A partir do século XVI e ao longo dos séculos seguintes, a população nativa do continente americano 

miscigenou-se com europeus, com africanos trazidos da África para trabalhar como escravos e com 

imigrantes asiáticos. Esse grupo de pessoas constituiu diversas sociedades, com costumes e 

identidades próprias, de norte a sul do continente, 

No entanto, independentemente das diferenças, essas sociedades podem ser agrupadas em dois 

grandes conjuntos, de acordo com a origem dos colonizadores, a cultura e o desenvolvimento 

socioeconômico dos países: América Latina e América Anglo Saxônica. Esse é o critério histórico, 

cultural e socioeconômico.   

Na América Latina prevaleceu a colônia de exploração, cujas principais características eram: 

escravização dos povos indígenas da América e dos africanos, trazidos a força pelos colonizadores; 

extração abusiva de recursos minerais e vegetais; e utilização de extensas propriedades rurais 

monocultoras para o plantio de produtos destinados ao mercado externo. 

Na América Anglo- Saxônica, prevaleceu as colônias de povoamento baseado no trabalho familiar 

livre e assalariado, na pequena e médias propriedades policultoras e na produção voltada para o 

abastecimento do mercado interno. Os colonizadores ocupavam as terras com o objetivo de fixar 

residência e criar uma nova pátria.    Referencia bibliográfica:  

Deliore, Cesar Brumini. Araribá Mais Geografia. São Paulo: Moderna, 2018. 

https://blogdoenem.com.br 

Questões  

1) Quais são os dois critérios mais comuns de regionalização do continente americano? 

2) Quais são os elementos que diferenciam os dois critérios? 

a) Critério histórico, cultural e socioeconômico: 

b) Critério geográfico: 

3) Identifique os critérios de regionalização representados nos mapas de acordo com a leitura do 

texto. 



a) Mapa 1_________________________________________________ 

 

b) Mapa 2_________________________________________________ 

 

4) Localize o Brasil nos mapas segundo os critérios: 

a) Histórico, cultural e socioeconômico:  

b) Geográfico: __________________________________________________________ 

5) Segundo o texto, diferencie as características das duas formas de colonização da América. 

a) Colônia de Exploração: 

 

b) Colônia de povoamento: 

 

 

NOME:_____________________________________________________________ Nº_______ 

SÉRIE: ____________                                                                       DATA: ____/_____/_____ 

DISCIPLINA: _______________________ 

 

 

ATIVIDADE DE CIÊNCIAS 

Nutrição e Digestão 

A nutrição é o meio pelo qual os sistemas vivos podem continuamente se reabastecer dos seus 

combustíveis (alimentos). Os alimentos proporcionam ao organismo a energia necessária para a 

execução de suas atividades. 

Etapas da nutrição 

A alimentação, digestão, desassimilação e defecação. 

A alimentação se define como o ato de recebermos no interior do organismo o alimento 

proveniente do meio externo. 

Digestão é a transformação dos alimentos em substâncias menores e mais simples para que 

possam ser absorvidas pelo nosso corpo. 

 

O sistema digestivo começa pela boca, passando pela Faringe, Esôfago, Estômago, Intestinos 

Delgado e Grosso e por fim, o reto. Ainda conta com diversos anexos como: glândulas salivares, 

pâncreas, fígado, vesícula biliar, dentes e língua – auxiliares nos processos de ingestão, 

processamento, extração de nutrientes ou eliminação de dejetos.  

O caminho que o alimento percorre pelo corpo até sua eliminação é literalmente longo: para 

atravessar a extensão de cerca de 9 metros de aparelho digestivo leva de 18 a 30 horas, sendo 6 

delas apenas no estômago. 

 



 

A importância desse sistema é vital para o organismo. Sem a absorção correta dos nutrientes, 

a saúde fica seriamente comprometida, por esse motivo qualquer anormalidade no seu funcionamento 

é sinal de alerta.  

O sistema respiratório  

  

O sistema respiratório é responsável pela absorção, por meio das vias respiratórias, do oxigênio 

e da eliminação do gás carbônico.  

Ele está integrado ao sistema circulatório, afinal, o sangue é responsável por transportar o gás 

oxigênio dos pulmões às células e o gás carbônico, das células aos pulmões. E os órgãos que 

constituem o sistema respiratório são:  cavidades nasais, faringe, laringe, traqueia e pulmões. 

A troca do dióxido de carbono pelo oxigênio acontece nos pulmões.  O ar atmosférico, contendo 

oxigênio e outros elementos químicos, é inspirado e entra  nesses órgãos pelas vias respiratórias 

condutoras.  

Os músculos respiratórios são os responsáveis por criar a força necessária para que o ar possa 

fluir. Esses comandos são gerados pelo sistema nervoso central. Ao mesmo tempo, o sangue venoso 

(aquele pobre em oxigênio e com alto teor de dióxido de carbono, que chega dos tecidos corporais) é 

bombeado pelo ventrículo e penetra nos pulmões.  

Nesse momento, inicia-se o processo de troca do gás carbônico pelo oxigênio. O sangue que 

sai dos pulmões com alto teor de oxigênio e com uma concentração relativamente baixa de dióxido de 

carbono é difundido(espalhado) para todos os tecidos do corpo pelo lado esquerdo do coração. 

 

O sangue e as defesas do corpo  

Nosso corpo apresenta diversas defesas contra agente externos, como microrganismos 

parasitas. A pele, os pelos, o muco do nariz, as lágrimas e o suco gástrico produzido no estômago 

são exemplos de “barreiras” que podem impedir a entrada ou o desenvolvimento de microrganismos 

em nosso corpo. 

A produção de anticorpos 

  Os microrganismos invasores contêm proteínas estranhas ao nosso corpo. Tais substâncias 

são chamadas de antígenos. Os leucócitos do tipo linfócitos produzem proteínas especiais, capazes 

de neutralizar a ação da toxina dos antígenos; essas proteínas especiais são chamadas anticorpos. 

Alguns linfócitos atuam com “células de memória”. Assim, mesmo depois da cura de determinada 

doença, tais células são capazes de voltar a produzir os mesmos anticorpos, caso o organismo seja 

novamente infectado. É como se os linfócitos “lembrassem” dos agentes invasores que já atacaram 

o organismo. Por isso, se você já teve catapora uma vez, jamais voltará a contraí-la.  



Fonte:sóbiologia.com.br 

O sistema excretor ou urinário 

O sistema urinário é responsável pela remoção de substâncias em excesso ou indesejáveis 

no nosso organismo, sendo eliminadas juntamente com a urina. 

 Ele é formado pelos rins, ureteres, bexiga urinária e uretra. Os rins possuem formato 

semelhante ao do feijão, e estão localizados no abdome, um de cada lado. Nos rins, o sangue do 

nosso corpo é filtrado, restando a urina. Ela é muito rica em água e, por conter certas substâncias, 

como a ureia, se apresenta amarelada e com cheiro um pouco forte.  

  Dos rins, a urina passa pelos ureteres e vai parar na bexiga. Esta é bastante elástica, capaz 

de armazenar uma quantidade razoável de urina, até o momento de irmos ao banheiro. Quando essa 

hora chega, a urina é lançada para fora do corpo pela uretra.  

Fonte:escolakids.uol.br 

Questões 

1) Explique o funcionamento do sistema excretor: 

2) Quais são os órgãos que compõem o sistema excretor: 

3) Qual é a relação entre o sistema respiratório e circulatório? 

4) Qual é a relação entre o sangue e as defesas do corpo (sistema imunológico)? 

5) Relacione o sistema digestório com a nutrição: 

6) Quais são os órgãos que compõem o sistema digestório? 

 

 

NOME:_____________________________________________________________ Nº_______ 

SÉRIE: ____________                                                                       DATA: ____/_____/_____ 

DISCIPLINA: _______________________ 

 

ATIVIDADE DE INGLÊS 

 

1 Leia  atentamente  as   aulas anteriores o  texto e as  tabelas  com  os  

“Cumprimentos/Greetings”,   “Saudações de chegada”,  “Saudações durante uma conversa”   e  

“Saudações de despedida” . Imagine  o  diálogo  entre  duas   ou   mais  pessoas: 

• O   que   elas   diriam  uma   a   outra  ao   se  encontrarem 

• Quais   comprimentos usariam  ? 

• Seria   dia  ?   Tarde ?  Noite  ?   Você    que   irá   escolher 



 

• Quais   outras   frases  em   inglês  poderiam   utilizar  durante o   diálogo?  

• Quais   frases   usariam   para   se   despedir  e  encerrar   a   conversa  ? 

Agora,  escreva  o  diálogo  entre   essas  duas  ou  mais   pessoas,  monte  o   diálogo do   seu   jeito,   

da   forma   como   achar   melhor: 

 

 
NOME:_____________________________________________________________ Nº_______ 
 
SÉRIE: _____________                                                                       DATA: ____/_____/_____ 

 
DISCIPLINA:___________________ 

 

 

ATIVIDADE DE ARTE 

  CINEMA/ CHARLES CHAPLIN  
   Nesse caderno aprendemos um pouquinho sobre a Arte Cinematográfica e sobre Charles Chaplin, 
uma figura importante para este tipo de Arte. Na verdade Chaplin foi um dos precursores do Cinema 
e colaborou bastante para que hoje possamos apreciar verdadeiras obras de arte em forma de filmes. 
Eu propus quatro questões simples para fixarmos informações sobre Charles Chaplin. Seriam elas:  
1-Explique em poucas palavras o que você entendeu sobre o tema CINEMA.  
 
 TARSILA DO AMARAL/ TOMIE OHTAKE/ FRIDA KAHLO  
   Nesse caderno estudamos um pouco sobre a vida e a obra de artistas plásticas.  Além do objetivo 
de conhecermos estas importantes artistas, aproveitamos para homenagear as grandes figuras 
femininas do mundo da Arte, uma vez que passamos pelo dia Internacional da mulher. 
2- De sua opinião sobre o papel da MULHER nas Artes. 
 
RETRATO 
   Aprendemos o que é um retrato, porque este tipo de forma artística foi e é importante até hoje e 
sobre o retrato mais conhecido do mundo: MONALISA. Pensei neste tema justamente porque acho 
necessário sabermos que a figura humana sempre foi uma inspiração aos artistas e com isso 
perceber que se hoje adoramos um retrato ou uma self, esse sentimento sempre esteve presente no 
ser humano. Queria que vocês tivessem esta experiência de fazer um retrato, por isso propus que 
vocês fizessem um retrato de alguém da sua família. Espero que tenham gostado da experiência! 
Essa atividade foi de livre criação. 
3- Para você qual a importância de retratar sua imagem, de seus amigos e familiares? 
 
 
 HISTÓRIA DA ARTE- ARTE PRIMITIVA OU RUPESTRE 
   Neste caderno passamos a estudar a História da Arte. Isso porque na minha opinião, se fez 
necessário conhecer o passado artístico humano para entender as produções artísticas atuais. 
Também é importante ressaltar que a Arte sempre foi uma forma da manifestação humana, refletindo 
sempre as características socioculturais de cada época.  
4- Você acha que as Artes feitas nos muros das cidades atuais tem ligação com a Arte 
Primitiva? Por que? 
  
 
 
 
 



  
HISTÓRIA DA ARTE - ARTE EGÍPCIA  
   Neste caderno estudamos um pouco sobre a belíssima Arte Egípcia. Considerada uma das mais 
importantes civilizações do mundo antigo, os Egípcios criaram um Império bem estruturado e uma 
Arte inigualável. Aprendemos que a criação de Arte deste povo tinha valor social e religioso. Em 
relação às atividades propus um pequeno texto sobre o que  cada um entendeu. Para isso era só ler 
com atenção o texto explicativo do caderno que cada aluno teria subsídio para tal. Pedi também uma 
reprodução de um desenho que remete a Arte Egípcia. Esta atividade é de livre criação. 
5- Cite três características marcantes da Arte Egípcia.  
 
ARTE E MEDICINA  
   Nesta atividade conhecemos algumas obras de Arte que retratam doenças. Cenas de hospitais, 
enfermos, médicos, etc. Este tema foi trabalhado por causa da Pandemia de Covid-19. Para 
entendermos que vários acontecimentos da humanidade foram eternizados através de obras de Arte. 
Como se fosse um registro histórico.  
6- Se você pudesse retratar um acontecimento de sua vida em forma de obra de Arte, qual 
seria? 
 
 RELEITURA FOTOGRÁFICA  
    A atividade proposta neste caderno também nos convida a reflexão sobre o panorama de 
acontecimentos gerados pela pandemia do corona vírus. De uma maneira também muito sensível e 
criativa foi proposto refazer uma obra de Arte famosa através de uma foto, mas com elementos que 
remetem a pandemia do Covid-19, como por exemplo máscara, luvas, produtos de higiene e limpeza 
e por aí vai. Todas as produções desta atividade são de livre criação.  
7- Para você qual a importância da fotografia? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


