
EMEB. DR. JOSÉ MARTINS DA SILVA 

TELETRABALHO – 7a. Séries ANO/CICLO 

Semana de 29 de junho a 03 de julho 

 

HISTÓRIA 

Professora: Carlos 

OBJETIVO: Conhecer aspectos importantes da escravidão no Brasil e do 

trabalho escravo; Conhecer a influência cultural africana no Brasil; Conhecer 

palavras de origem africana no português falado no Brasil. 

CONTEXTUALIZAÇÃO: Ao longo de mais de trezentos anos os africanos foram 

arrancados à força de seus lares em diversas regiões da África. Ao longo de 

séculos foram subjugados a uma condição desumana, tratados como 

mercadoria, objeto, sendo comum sofrerem castigos físicos, humilhações 

constantes e mortes cruéis. A escravidão representa uma grande chaga na 

história do Brasil e até hoje podemos perceber suas marcas em alguns dos 

principais problemas do país, como o racismo, a desigualdade social, a miséria 

e falta de oportunidades presentes principalmente na população negra. Porém, 

a participação dos povos de origem africana no Brasil também deve ser contada 

através da resistência negra à escravidão e de suas influências cultural e 

religiosa. 

 

ATIVIDADE (S): A ESCRAVIDÃO NO BRASIL – Gabarito das Atividades 

Sobre a Escravidão no Brasil 

 

Semana de 18 a 22 de Maio 

1) Quais eram os principais portos da África em eram embarcados os 

africanos para serem escravizados no Brasil? 



Portos de Benguela, Luanda, Cabinda. Outra parte considerável saiu da Costa 

da Mina, pelos portos de Lagos, Ajudá e São Jorge da Mina. Em um número 

menor saiu pelo porto de Moçambique. 

 

2) Como os africanos que chegavam para serem escravizados no Brasil 

eram chamados? 

Pelo nome do porto ou da região onde tinham sido embarcados. Eram, portanto, 

chamados de negro benguela, negro congo, negro mina, negro angola, etc. 

 

Semana de 25 a 29 de Maio 

1) Quanto tempo durava uma viagem do Navio Negreiro da África até o 

Brasil? 

A viagem das praias da África Ocidental para o Brasil durava de 30 a 45 dias, 

conforme o lugar de partida e de chegada. 

2) Como eram as condições de viagem do Navio Negreiro? 

As condições de viagem eram péssimas, a comida era pouca e de má qualidade. 

Cada escravo recebia apenas um copo de água a cada dois dias. Alguns bebiam 

água do mar e adoeciam. 

3) De que forma o texto descreve o valor dos escravos que chegavam no 

Brasil? 

Um homem adulto valia o dobro de uma mulher e três vezes mais que uma 

criança ou um idoso. 

4) Por que o africano que chegava no Brasil como escrava era batizado e 

recebia um novo nome? 

O nome dado no batismo português devia apagar da memória do africano todo 

o seu passado: sua família, seus amigos, sua língua e seu lugar de origem. 

 



Semana de 08 a 12 de junho 

1) Como era o trabalho dos escravizados no Brasil? 

Trabalhavam de doze a quinze horas por dia: iniciavam entre 4 e 5 horas da 

manhã e iam até o anoitecer. Os homens como agricultores, carpinteiros, 

ferreiros, pescador, carregadores, etc. As mulheres cultivavam a terra, cuidavam 

dos doentes, colhia e moía a cana, lavava, passava, vendia doces e salgados, 

etc. 

 

2) Como era a alimentação dos escravizados? 

A alimentação dos escravizados em insuficiente e pobre em proteínas, o que 

causava problemas de saúde e o envelhecimento precoce. 

3) Quais eram as formas de castigos sofridos pelos escravizados? 

Havia diversos tipos de castigos: palmatória, gargalheira (instrumento de ferro 

que era colocado em volta do pescoço do escravizado), vira-mundo (instrumento 

de ferro que prendia as mãos e os pés), máscara de flandres, o tronco, etc.  

 

Semana de 15 a 19 de junho 

1)Quais são as influências culturais dos povos africanos citadas no texto? 

Os africanos trouxeram consigo a sua religião, o candomblé, sua comida, sua 

música e o modo de ser e vestir. Trouxeram também as línguas e seus dialetos. 

2) Quais são os idiomas falados pelos povos bantos? 

Os povos bantos, por exemplo, falavam diversas línguas como o quicongo, o 

quimbundo e o umbundo. 

3) Formule cinco frases utilizando pelo menos uma palavra de origem 

africana. 

Resposta pessoal. Exemplo: O nenê adora um cafuné. 



 

GEOGRAFIA 

Professora: Joel 

Revisão das atividades da semana 1 a 5 com Gabarito. 

Esta semana vamos corrigir as atividades das semanas anteriores de 1 a 

7, vou passar a pergunta com as resposta, se a sua resposta não estiver 

exatamente assim não tem problema, cada um tem um jeito de escrever. 

 

 

 Objetivo: Levar o aluno a exercitar seus conhecimentos sobre o Brasil e 
o Continente Americano. 
 

 Leia o texto abaixo sobre o Brasil e a América do Sul e, em seguida 
responda as questões. 
 
 

BRASIL E AMÉRICA DO SUL 

A comparação do território brasileiro com a América do Sul. 

 
 Com extensão territorial de 42.054.927 quilômetros quadrados, a 
América é o segundo maior continente terrestre, atrás apenas da Ásia 
(44.961.951 Km2). Existem três subcontinentes americanos: América do 
Sul, América Central e América do Norte. 
 
 A América do Sul ocupa uma área de 17,8 milhões de Km2 e abriga doze 
países: Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Guiana, 
Paraguai, Peru, Suriname, Uruguai e Venezuela, além do território da 
Guiana Francesa. 



 
O território brasileiro no mapa da América do Sul 

  

 

 O Brasil é o maior país sul-americano e o quinto maior do planeta, 
com extensão territorial de 8.514.876 quilômetros quadrados, o que 
corresponde a 48% da área total da América do Sul. 
 
 A grande extensão territorial proporciona ao país fronteira com quase 
todas as nações desse subcontinente, apenas Chile e Equador não fazem 
fronteira com o Brasil. O território nacional também é banhado pelo Oceano 
Atlântico, apresentando uma costa litorânea de 7,3 mil quilômetros. 
 
 O contingente populacional brasileiro também é o maior. Dos 393 
milhões de habitantes da América do Sul, mais de 190,7 milhões residem 
no Brasil, quantidade que faz do país o quinto mais populoso do mundo, 
atrás somente da China, Índia, Estados Unidos da América (EUA) e 
Indonésia. 
 
 Vários países da América do Sul são menores e menos populosos que 
alguns estados brasileiros. O estado do Amazonas, por exemplo, só é 
menor que a Argentina; e a população do estado de São Paulo (41,2 
milhões de habitantes) só é menor que a da Colômbia (46,3 milhões). 

 

 



 
América do Sul 

 
 

Fonte: https://escolakids.uol.com.br/geografia/brasil-e-america-do-sul.htm 
 

Por Wagner de Cerqueira e Francisco 
Graduado em Geografia 

Equipe Escola Kids 

 
 
 
 

 
Questões: 

 
1- Quais são os continentes que possuem extensão territorial maior do que a 

América? 
 
R – Apenas a Ásia. 
 

2- Em quantos subcontinentes o continente americano é subdividido? Quais os 
nomes deles? 

 
R - Existem três subcontinentes americanos: América do Sul, América Central e 

América do Norte. 
 
     3 - Quais são os países do mundo mais populosos do que o Brasil? 
 

https://escolakids.uol.com.br/geografia/brasil-e-america-do-sul.htm


R – China, Índia, Estados Unidos e indonésia. 

 
4 – Quais são os países sul-americanos que não fazem fronteira com o Brasil? 
 
R – Chile e Equador. 
 

Semana 2 Geografia 
 

Exercícios 

 
Nas questões 1 a 4, assinale a alternativa correta: 

 

1) Um dos conceitos mais utilizados pela geografia é o conceito de densidade 

demográfica. O uso desse dado tem como objetivo: 

a) determinar a origem da população de um país ou lugar. 

b) avaliar o crescimento da população de um país ou lugar. 

c) calcular a quantidade de nascimento para cada mil habitantes. 

X - d) mensurar a distribuição da população pelo espaço geográfico.  

e) Verificar a quantidade de mortos para cada mil habitantes. 

2) O cálculo correto da densidade demográfica de um determinado país é a: 

a) soma da população absoluta e a quantidade de nascidos vivos em um determinado ano. 

b) multiplicação do número de habitantes pelo tamanho da área. 

c) divisão entre o número de habitantes e a área em que residem. 

d) subtração da taxa de mortalidade da população total de um país. 

e) divisão entre taxa de mortalidade e taxa de natalidade. 

 
 
3) Apesar de ser um dado bastante utilizado na Geografia, como todo índice estatístico, a 

densidade demográfica possui limitações, a principal delas é: 

a) o erro ao realizar a operação, que pode apresentar um resultado que não condiz com a 

realidade da área observada. 



b) a fragmentação das informações que pode não apresentar a realidade de uma 

determinada área.  

c) a interpretação errada dos dados pode apresentar um valor diferente da realidade 

observada em uma determinada área. 

d) o uso do índice nunca contempla a realidade da área observada e é utilizado de forma 

equivocada pelos geógrafos. 

X - e) a generalização da concentração da população em uma determinada área 

pode não contemplar a realidade observada 

4) (UFF-2011) Como mostram vários censos, nossa civilização habita o globo terrestre 

de maneira muito desigual. A densidade demográfica de uma região é a razão entre o 

número de seus habitantes e a sua área. Através desse índice, é possível estudar a 

ocupação de um território por uma determinada população. Com relação à densidade 

demográfica, assinale a afirmativa incorreta. 

a) Se o número de habitantes de uma região dobra e sua área permanece a mesma, então 

a densidade demográfica dessa região também dobra. 

b) Se duas regiões possuem o mesmo número de habitantes, então a região com maior 

área possui uma densidade demográfica maior. 

c) Se duas regiões possuem a mesma área, então a região com maior número de 

habitantes possui uma densidade demográfica maior. 

d) Se duas regiões possuem a mesma área e o mesmo número de habitantes, então elas 

possuem a mesma densidade demográfica. 

e) Se uma região tem 150.000.000 de habitantes e área igual a 7.500.000 km², então sua 

densidade demográfica é igual a 20 habitantes/km². 

Como a população não costuma se distribuir de forma homogênea pelo território, 

a densidade demográfica é uma generalização da concentração de habitantes na 

área observada, com isso ela pode não representar a realidade de determinada 

área. 

 

5) Recentemente o presidente Jair Bolsonaro, ao falar sobre a possibilidade de 

transmissão da COVID 19 no Brasil, afirmou que não podemos comparar a 

situação ocorrida na Itália com o que pode vir a ocorre no Brasil pois, a Itália 

possui mais de 200 hab/km² enquanto que o Brasil possui apenas 24 hab/km². 

Embora, ao analisarmos as densidades demográficas dos países citados esteja 

correta. Ao analisarmos a densidade demográfica de cidades brasileiras como 

São Paulo, Diadema, Rio De janeiro, entre outras grandes cidades brasileiras, 



vemos motivos para nos preocuparmos, e muito. Você concorda com essa 

afirmação? Observe a densidade demográfica das cidades citadas acima, bem 

como dos estados e regiões brasileiras e Justifique sua resposta. 

R – Realmente a Densidade Demográfica dos países citados é bem menor que a 

Brasileira. Porém, ao analisarmos as cidades brasileiras citadas, podemos 

constatar que essas possuem uma concentração populacional muito maior que os 

países citados. 

 

Semana 3 geografia gabarito RESPOSTAS 

 

1) d – América Anglo-Saxônica 

 

2) O interesse da metrópole era povoar e desenvolver o lugar.  
 

3) Nesse tipo de colonização a intenção não estava ligada à exploração de 

riquezas com a finalidade de enviá-las para a metrópole, e sim de abastecer 

os próprios habitantes. Em suma, as riquezas produzidas permaneciam no 

país. 

 

 

4) Brasil, México e Argentina. 

 

5) Em virtude de sua elevada distância latitudinal, há uma grande variedade de 
climas, com a presença de pelo menos dez tipos climáticos, que vão desde o 
Polar, no extremo norte, ao semiárido no Nordeste do Brasil e na região 
fronteiriça do México com os Estados Unidos. Há também climas de 
Montanha, Mediterrâneo, Temperados, Tropicais, Sub Tropicais, Equatoriais e 
muitos outros. 

 

6) Em termos de divisão regional, há várias maneiras de classificar e agrupar os 
países americanos. As duas formas mais utilizadas obedecem à posição 
geográfica e às composições etnolinguísticas. 

 

7) A América Anglo-Saxônica é composta por países desenvolvidos (Canadá e 
Estados Unidos) e a América Latina é composta por países subdesenvolvidos e 
emergentes (o México, toda a América Central e a América do Sul). 

 

8) Todos são economicamente subdesenvolvidos e falam, na grande maioria, 
línguas oriundas do latim. 

 

9) A – (V) 

 



B – (F) 

 

C – (V) 

 

D – (V) 

 

E – (V) 

 

 
Semana 4 Respostas 

 

Objetivo: Levar o aluno a conhecer o processo de colonização do continente 
americano, bem como suas principais características históricas, econômicas e 
sociais.  
 

 

1- Quais eram as atividades econômicas desenvolvidas na América Latina 
Antes da chegada dos colonizadores europeus?. 

 
R - Na América Latina era desenvolvida a agricultura de subsistência, 
incluindo ainda caça, pesca e coleta 

 
2- Quais as mudanças realizadas recentemente na agricultura da América 

Latina?  
R - As mudanças ocorreram em decorrência da inserção de máquinas, 
tecnologias, implementos, insumos agrícolas (herbicidas, fertilizantes, 
inseticidas entre outros) e técnicas de manejo, que resultou no aumento da 
produtividade e, consequentemente, dos lucros. 
 

3- Leia o trecho do texto abaixo e, em seguida, faça o que se pede. 
(RESPOSTA PESSOAL) 
 

“Os países que integram a América Latina possuem semelhanças quanto 
à condição de subdesenvolvimento, tais como economia fragilizada e atrasada, 
problemas sociais e políticos.” 

a. Explique com suas palavras o que você entendeu do trecho do texto 
acima. 

 

b. Você concorda que o Brasil se enquadra na situação descrita no trecho 
do texto acima? 

(    ) Sim 

(     ) Não. 



 

Justifique sua resposta: 

 

 

Semana 5 -  Respostas 

 

Objetivo: Levar o aluno a revisar e ampliar seus conhecimentos sobre o Índice 
De Desenvolvimento Humano (IDH).  
             

Leia o texto abaixo sobre IDH e, em seguida responda as questões. 

IDH – ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO 

Você sabe o que significa IDH? Leia e acabe com as suas dúvidas! 

 
Muitas pessoas pensam que crescimento econômico é a mesma coisa 

que desenvolvimento humano. Errado! Na verdade, nem sempre esses dois 
fatores estão associados. O IDH é uma ferramenta utilizada para medir a 
qualidade de vida.  

As medições de crescimento da economia procuram avaliar a riqueza 
gerada por um determinado país, mas não considera a qualidade de vida da 
população. Em razão disso, em 1990, foi criado o IDH (Índice de 
Desenvolvimento Humano) para saber as transformações na qualidade de vida 
da população em todo o planeta. 

O IDH (medido pelo Pnud – Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento) é um índice que varia de 0 a 1 e que leva em consideração a 
expectativa de vida da população, a taxa de mortalidade, os investimentos 
públicos em saúde e o nível de desigualdades. Ao todo, 177 países realizam 
essa medição, representando quase o mundo inteiro. 

 

Observe a tabela abaixo que representa o IDH de alguns países do mundo e suas posições 

no ranking mundial. 



 
O IDH de alguns países do mundo (dados de 2009)¹ 

Como podemos perceber, existe uma subdivisão que distingue os países 
com IDH alto, médio e baixo. O IDH de países que apresentam uma média acima 
de 0,8 é considerado alto, o IDH que está entre 0,5 e 0,79 é considerado médio 
e o IDH inferior a 0,5 é considerado baixo. O Brasil, pela primeira vez na história, 
encontra-se com um IDH considerado alto. 

Observe na tabela também que, se desenvolvimento econômico 
significasse desenvolvimento humano, os Estados Unidos estariam em 1º lugar 
e não em 12º. A China, que é atualmente a segunda maior economia, não estaria 
em 81º, atrás inclusive do Brasil. 

Portanto, às vezes, para um país, é mais necessário investir em qualidade 
de vida do que em economia. 

 

¹ Fonte: VESENTINI, J. W. Geografia: o mundo em transição. São Paulo: Editora Ática, 2012. p.269. 

 
Por Rodolfo Alves Pena 
Graduado em Geografia 

 

Questões:  

 
1- Defina o que é o IDH. Como é calculado?  

 
R - O IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) é um índice que varia de 0 
a 1 e que leva em consideração a expectativa de vida da população, a taxa 
de mortalidade, os investimentos públicos em saúde e o nível de 
desigualdades.  

 

 



2- Qual  a diferença entre crescimento econômico e desenvolvimento 
humano? 

 
R - O IDH é uma ferramenta utilizada para medir a qualidade de vida. As 
medições de crescimento da economia procuram avaliar a riqueza gerada 
por um determinado país, mas não considera a qualidade de vida da 
população. 

3-      Por que o Brasil, apesar de estar no grupo de países com alto IDH, temos 
grande parte da população vivendo em condições de vida muito precárias? 

  
R - Porque no Brasil há uma má distribuição de renda. Ou seja, a riqueza 
do país está concentrada nas mãos de uma minoria privilegiada da 
população. Além disso, faltam investimentos em saúde, educação, 
saneamento básico, etc., O que poderia melhorar as condições de vida da 
população mais pobre. 
 

 

CIÊNCIAS 

Professora: Lucimar 

Encerramos o assunto sobre sistema nervoso. Iniciaremos o assunto sobre reprodução 

humana. Na aula de hoje vamos conhecer o sistema genital masculino. Conforme você vai 

lendo a atividade, vai localizar as estruturas do sistema genital masculino e descobrindo suas 

funções.  

 

Observe a representação do sistema genital masculino 

 



Imagem:  https://www.todamateria.com.br/sistema-reprodutor-masculino/ 

ATIVIDADE 

a) Faça o desenho do sistema genital no caderno. Escreva no desenho os números 

indicados conforme o exercício abaixo: 

 

b) No sistema genital masculino são dois os testículos que produzem os espermatozoides. 

Os testículos ficam dentro de uma bolsa chamada escroto.  LOCALIZE NO DESENHO OS 

TESTÍCULOS E ESCREVA O NÚMERO 01.  

 

c) Os espermatozoides ficam armazenados nos epidídimos para maturação. LOCALIZE NO 

DESENHO OS TESTÍCULOS E ESCREVA O NÚMERO 02 

 

d) Os espermatozoides sobem pelo canal deferente. O canal deferente são tubos que 

conduzem os espermatozoides para fora dos epidídimos, no momento da ejaculação. 

LOCALIZE NO DESENHO O CANAL DEFERENTE E ESCREVA O NÚMERO 03.  

e) Nesse trajeto, são acrescentadas as secreções da próstata e das vesículas seminais 

formando o esperma, ou sêmen, um líquido com função de transportar e nutrir os 

espermatozoides e de neutralizar a acidez da vagina. LOCALIZE NO DESENHO A 

PRÓSTATA, ESCREVA O NUMERO 04. ESCREVA NÚMERO 5 PARA A VESÍCULA SEMINAL. 

 

f) De lá, descem pela uretra, que é um canal por onde passa a urina, bem como sêmen e 

esperma durante atos sexuais. LOCALIZE NO DESENHO A URETRA E ESCREVA NÚMERO 

6. 

g) O pênis é o órgão masculino onde ocorre a ejaculação. Ele tem uma “cabeça” chamada 

glande. A glande é revestida por uma pele chamada prepúcio. LOCALIZE NO DESENHO 

GLANDE ESCREVA NÚMERO 7. 

 

PORTUGUÊS 

Professora: Tadeu 

Objetivos 

. Corrigir as Avaliações dadas até o momento, para revisar os conteúdos 

gramaticais estudados, de modo a ampliar o conhecimento linguístico, permitindo 

assim um melhor desempenho quanto à escrita. 

 

Contextualização 
 

about:blank


Ler as perguntas e suas respectivas respostas, buscando entender o porquê daquele 

item ser o correto. Se for possível, caso fique alguma dúvida, consultar as atividade 

e/ou "sites" no Google que tratem desse assunto, pois será de grande valia. 

 

Avaliação de Língua Portuguesa - 7ª Série .....01....Prof. Tadeu....21.05.2020 

1) Dois homens tentam conversar mas não conseguem, pois um fala japonês, e o outro 
fala dinamarquês. 

• Considerando os Elementos da Comunicação, pode-se dizer que o problema 
está: 
(  ) no Canal    (  ) na Mensagem    ( X ) no Código   (  ) no Receptor   (  ) no 
Emissor 
 

2) Ao estacionar o carro, João percebeu que havia uma placa de "Proibido Estacionar". 

• Considerando os Elementos da Comunicação, a "Placa de Trânsito" é: 
(  ) o Código      (  ) o Referente     (  ) o Emissor     (  ) o Receptor    ( X ) o Canal 
 

3) Maria estava em um país distante e não sabia as regras de trânsito. Quando saiu de 
automóvel, levou uma multa ao atravessar o semáforo na cor azul. Nesse país, são 
duas as cores nos semáforos: cor de rosa (passar) e azul (parar). 

 

• Considerando os Elementos da Comunicação, onde ocorreu o problema? 
(  ) na Mensagem   (  ) no Canal    (  ) no Receptor   ( X ) no Código  (  ) no Emissor 
 

4) Josefina estava procurando uma determinada rua, em uma cidade onde ia pela 
primeira vez. Viu uma senhor parado e foi pedir ajuda. O homem apontou para o 
ouvido e acenou a cabeça em sinal de que era surdo. 

 

• "Considerando os Elementos da Comunicação, o problema está no Referente." 
 
                       (  ) Verdadeiro                 ( X ) Falso 
 

5) Preencha os parênteses fazendo a correspondência entre as colunas. 

a- Código                                  ( c ) Envia a mensagem 

b- Referente                             ( e ) Objeto da comunicação 

c- Emissor                                 ( b) Contexto, situação 

d- Canal                                     ( f ) Recebe a mensagem 

e- Mensagem                            ( d ) Meio físico ou virtual que assegura a comunicação 

f- Receptor                                ( a ) Conjunto de sinais organizados de acordo com 
regras 



======================================================

============ 

 

Avaliação de Língua Portuguesa - 7ª Série .....02....Prof. Tadeu....28.05.2020 

1) "Elemento da Comunicação formado por um conjunto de sinais, organizados de acordo 
com determinadas regras." 

           (   ) Canal        (   ) Emissor      (   ) Referente       (   )  Mensagem        ( X ) Código 

2) Assinale a forma verbal que se encontra no INFINITIVO. 

           (   ) Bebido        ( X )  Caminhar         (   )  Vendêssemos          (   )  Fabricando       (   )  
Tomava 

 

3) "Um motorista foi multado por estacionar em local proibido, pois a placa de trânsito 
havia sido furtada, motivo pelo qual o pobre condutor acabou deixando seu carro ali." 

      . Onde está o problema na Comunicação? 

           (   ) Receptor       (   ) Referente       ( X ) Canal        (   ) Emissor     (   )  Mensagem 

 

4) Em que frase o Gerúndio tem função Nominal. 

      a- (   ) Os alunos estão conversando muito. 

      b- ( X ) Pedrinho tomou um banho de água fervendo. 

      c- (   ) Mariazinha quer comprar um sorvete de morango. 

      d- (   ) A questão está resolvida. 

       e- (   ) Silvana decidiu estudar durante os finais de semana. 

5) "Objeto constituído pelo conteúdo das informações transmitidas."  

      . A que Elemento da Comunicação a frase acima se refere?  

     R: Mensagem 
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1) Que forma verbal está no Infinitivo? 

           ( X  ) Comer       (   ) Comerei      (   ) Comi       (   )  Comendo        (   ) Comesse 



 

2) Que forma verbal está no Gerúndio? 

           (   ) Briguei        ( X )  Sorrindo         (   )  Viajássemos          (   )  Faltou       (   )  Garadado 

 

3) "Um homem foi assaltado quando voltava para casa, depois de um cansativo dia de 
trabalho." 

      . Circule o verbo que esteja no Particípio Passado. 

 

4) Em que frase há um verbo na Forma Nominal? Indique a alternativa correta e circule o 
verbo. 

      a- (   ) Os terminaram a prova em cima da hora. 

      b- ( X ) O cantar dos pássaros é lindo. 

      c- (   ) O Brasil é um país gigantesco. 

      d- (   ) Todos os funcionários receberam uma comunicação sobre a pandemia. 

       e- (   ) Corinthians e Palmeiras são agremiações futebolísticas rivais. 

 

5) "Nair adora passear pela orla da praia. Ontem mesmo caminhou durante duas 

horas."  

      . Há algum verbo na Forma Nominal? Se "Sim", escreva abaixo qual é ele (o verbo) e 

em qual Forma Nominal se encontra.  

    

 R: Sim: "passear"...Infinitivo 
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1) Um homem ouvia o jogo final de seu time do coração. Faltando dois minutos para o 

encerramento da partida, acabou a energia elétrica. Pouco depois, ele ouviu ao longe 

gritos de “Goooooolllllllllll”, mas não sabia a favor de qual time. 

• Considerando os Elementos da Comunicação, pode-se dizer que o problema 

está: 



(  ) no Receptor    (  ) no Emissor    (  ) no Código   ( X ) no Canal   (  ) na  Mensagem 

 

2) Ao chegar a um bar, Leôncio viu seu amigo de infância Pedro, o qual não encontrava 

havia anos. Leôncio ficou agitando as mãos para o amigo, que estava do outro lado do 

salão, e nada de Pedro retribuir o cumprimento.  É que ele, por causa de uma doença, 

ficara cego. 

• Considerando os Elementos da Comunicação, o problema está: 

(  ) no Código      ( X ) no Receptor     (  ) no Emissor     (  ) no Referente  (   ) no 

Canal 

 
3) “Conjunto de sinais organizados de maneira que tanto o emissor quanto o receptor 

conheçam e possam se comunicar.” 

  

• O texto acima refere-se ao(à): 

(  ) Mensagem   (  ) Canal      ( X ) Código    (   ) Referente 

 

4) “A quem a mensagem é dirigida; por quem ela é captada.” 

 

• Considerando os Elementos da Comunicação, o texto acima descreve: 

                 (  ) o Emissor        (   ) a Mensagem     (   ) o Referente      ( X ) o Receptor     (   ) o 

Canal 

 

5) Preencha os parênteses fazendo a correspondência entre as colunas. 

a- Receptor                             ( d ) Envia a mensagem 

b- Mensagem                          ( b ) Objeto da comunicação 

c- Canal                                    ( e ) Contexto, situação 

d- Emissor                               ( a ) Recebe a mensagem 

e- Referente                             ( c ) Meio físico ou virtual que assegura a comunicação 

f- Código                                   ( f ) Conjunto de sinais organizados de acordo com 
regras 
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1) Substantivo é uma palavra que dá nome aos seres. Assinale abaixo a única palavra que 
não é um Substantivo. 

           (   ) camelo        (   ) Paulo        ( X ) trabalhar        (   )  juventude        (   ) abajur 

 

2) Assinale a única palavra abaixo que é um Substantivo. 

           (   ) bonito          (   )  comprar         (   )  estudar          (   )  feliz          ( X )  toalha 

 

3) Leia o texto abaixo. Em seguida, escreva o que se pede. 

     "Por uma longa estrada escura,  Antônio caminhava tranquilo." 

a- Dois Substantivos: estrada e Antônio 
 
 
 

4) Circule o(s) Substantivo(s) presente(s) na frase abaixo. 

              “Amanhã José e eu trabalharemos até o telhado ficar pronto.” 

 

5) Assinale a única alternativa que contenha 3 (três) Substantivos. 

a- (   )  alegria, inteligente, sorria 
 

b- ( b) gato, menino, cidade 
 

c- (   ) viajava, bolo, automóvel 
 

d- (   ) saboroso, medo, boi 
 

e- (   ) comprarei, envelhecido, triste 

 

MATEMÁTICA 

Professor: Sávio 

Os Números Inteiros abrangem os números naturais (aqueles que são 

usados para contar os elementos de um conjunto), incluindo o zero e os 

números negativos (todos os números reais menores que zero). Os números 



inteiros estão presentes em diversas situações do cotidiano da humanidade, 

como para medir temperaturas, contar dinheiro, marcar as horas, etc. 

Temos por objetivos: Conhecer as ideias relacionadas aos números inteiros; 

Realizar as operações básicas com números inteiros; Identificar os números 

inteiros com uma extensão dos números naturais. 

Faremos uma Revisão das últimas semanas, resolvendo os exercícios. 

Aproveite e reveja os conceitos aprendidos. 

1) Resolver as expressões numéricas abaixo: 

a)   (−2)5 −  63 + 2. (+16) = −32 − 216 + 32 =  −216 

 

b)  (−4)3 +  25. 3 + 4 = −64 + 32 . 3 + 4 = −64 + 96 + 4 = +36 

 

2) O valor de (−2)3 é igual a (−3)2 ? Explique. 

Não.  O valor de (−2)3 = −8 e (−3)2 = +9. Na potenciação a ordem dos 

valores altera o resultado final.  

 

3) Na aula de potenciação Maurício fez o cálculo a seguir (−4)3 = -12. Ele 

está certo ou errado? Por quê? 

Ele está errado, pois (−4)3 = (−4). (−4). (−4) = −64. Uma potenciação 

não representa o produto de sua base com seu expoente. 

 

4) O sinal de menos – representa o oposto de um número. Uma forma de 

entender essa idéia é pensarmos em colocar uma blusa do avesso ou até 

mesmo pensar em nossa conta bancária (Eliminação de dívidas). Pensando 

nisso tente explicar com suas palavras por que – ( - 10) = +10.  

Ao pegarmos uma blusa e colocarmos do avesso duas vezes, teremos essa 

mesma blusa da forma usual. Essa idéia nos permite entendermos que o 

oposto realizado duas vezes faz com que retornemos ao seu estado inicial. 



Desta forma, o oposto do oposto de um número é o próprio número da forma 

inicial, ou seja, -(-10)=10. 

 

5) 4YZ e YZ4 representam dois números inteiros de três algarismos. Se 4YZ 

excede YZ4 em 162 unidades, determine Y-Z.   

 

 

 

 

 

ARTE 

Professora: Daniele 

Na aula de hoje vamos verificar como ficou as respostas referente ao 

questionário da aula passada que está nesse link 

https://forms.gle/yWS2SjTMdUHHmKV88.  

Estou deixando aqui as respostas correta de cada questão.  

 

QUESTÕES 

O VÍDEO “CÂNDIDO PORTINARI” . 

 
 

https://forms.gle/yWS2SjTMdUHHmKV88
https://www.youtube.com/embed/oJMl5WvKzDg?feature=oembed


1)  O VÍDEO “CÂNDIDO PORTINARI” APRESENTA VÁRIAS OBRAS DO 

ARTISTA.QUAL É O NOME DESSA OBRA? 

 

R: OS RETIRANTES. 

2) O VÍDEO “CÂNDIDO PORTINARI” APRESENTA VÁRIAS OBRAS DO 

ARTISTA. QUAL É O NOME DESSA OBRA? 

 

R: O MESTIÇO. 

 

3) O VÍDEO “CÂNDIDO PORTINARI” APRESENTA VÁRIAS OBRAS DO 

ARTISTA. QUAL É O NOME DESSA OBRA? 



 

R: CAFÉ. 

 

4) QUAL A DATA E LOCAL DE NASCIMENTO DE CÂNDIDO 

PORTINARI? 

R: PORTINARI NASCEU EM 30 DE DEZEMBRO DE 1903 NUMA FAZENDA 

DE CAFÉ PERTO DA CIDADE DE BRODOWSKI NO INTERIOR DE SÃO 

PAULO. 

5) APÓS TRÊS TENTATIVAS MAL SUCEDIDAS PORTINARI GANHA O 

PRÊMIO DA ESCOLA NACIONAL DE BELAS ARTES COM RETRATO 

DO POETA .... 

R:  OLEGÁRIO MARIANO. 

 

6) QUAL O NOME DA SUA FUTURA ESPOSA? EM QUAL CIDADE ELES 

SE CONHECERAM? 



R: EM PARIS, PORTINARI ENCONTRA SUA FUTURA ESPOSA A JOVEM 

URUGUAIA MARIA MARTINELLI. 

 

7) POR CONTA DE METAIS PESADOS CONTIDOS EM 

DETERMINADAS TINTAS, PORTINARI É INTERNADO COM 

HEMORRAGIA INTESTINAL. ASSINALE A ALTERNATIVA QUE É 

DATA DE FALECIMENTO DO ARTISTA CÂNDIDO PORTINARI. 

R: PORTINARI VEM A FALECER EM 6 DE FEVEREIRO DE 1962, AOS 59 

ANOS VITIMADO PELO ENVENENAMENTO COM AS PRÓPRIAS TINTAS 

QUE USAVA. 

 

8) O ENGAJAMENTO DE PORTINARI NÃO ESTÁ SOMENTE NAS 

TELAS, UMA VEZ QUE O PINTOR SE ENVOLVE DE FATO COM A 

POLÍTICA.  PORTINARI FOI CANDIDATO A .... 

R: DEPUTADO FEDERAL EM 1945 PELO PARTIDO COMUNISTA 

BRASILEIRO E TAMBÉM SE CANDIDATOU A SENADOR EM 1947. 

 

PORTINARI DISSE QUE ESSA OBRA REPRESENTA SEM DÚVIDA O 

MELHOR TRABALHO QUE ELE JÁ FEZ.  DEDICOU-LHES A 

HUMANIDADE. A OBRA FOI ENCOMENDADO EM 1952 E SERIA UM 

PRESENTE DO GOVERNO BRASILEIRO PARA SEDE DA ONU EM NOVA 

YORK.  PORTINARI ACEITOU O CONVITE PARA PINTAR MESMO 

CONTRA ORIENTAÇÃO MÉDICA QUE ACONSELHAVA QUE ELE NÃO 

PINTASSE POR CONTA DE INTOXICAÇÃO DAS TINTAS ELE TRABALHOU 

DURANTE 4 ANOS EM 180 ESTUDOS E ESBOÇOS E MAQUETES. A 

SUPERFÍCIE TEM 180 METROS QUADRADOS. 

 

https://www.youtube.com/embed/_i1Joejfu_U?feature=oembed


9) O VÍDEO QUE VOCÊ ACABOU DE ASSISTIR MOSTRA UM POUCO 

DE QUAL OBRA DE PORTINARI? 

R: PAINÉIS "GUERRA E PAZ." 

 

INGLÊS: 

Professor: Celso 

Olá pessoal! Nossa proposta para essa aula é realizarmos mais alguns exercícios. 

Mas antes observe o quadro para relembrar a estrutura de frases afirmativas, 

negativas e interrogativas. 

 

 

             I am fine.       /        I am not fine.           /        Am I fine? 

*fine = bem 

 



 

ATIVIDADE: complete com IS ou ARE. 

DICA: quando estiver falando de 2 pessoas use o ARE, porque eles ou elas SÃO 

 

 


