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Português 

 
 
 
GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL MONTEIRO LOBATO 
 
PROFESSORA: RAQUEL ADRIANA SOUZA                  DATA: ____/____/____ 
 
ALUNO(A): _______________________________________________________ 
 
 
 

MINHAS ATIVIDADES DE LÍNGUA PORTUGUESA 
 

 
 
AULAS 1 E 2 DA 13ª APOSTILA 
 
 
 
Leia o trecho da resenha sobre a lenda africana “kiriku e a feiticeira”. 
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http://www.pordentrodaafrica.com/cultura/kiriku-a-lenda-do-bebe-guerreiro-que-sal
vou-a-aldeia-da-feiticeira 

 

 
Kiriku: a lenda do bebê guerreiro que salvou sua aldeia da feiticeira 

 
 

Rio – Uma lenda que virou filme, peça de teatro, espetáculo de dança em todo o                

mundo leva um pouco da África para diferentes culturas. Kiriku (ou Kirikou) conta             
a história de um recém-nascido superdotado que sabe falar, andar e correr. Ele é              

o salvador de sua aldeia, ameaçada pela feiticeira Karabá. Ainda no ventre da             
mãe, kiriku ordena o seu nascimento e sua mãe diz que, se ele pode pedir para                

nascer, é porque tem capacidade para realizar isso sozinho. Em resposta, o            

menino nasce, corta seu próprio cordão umbilical e diz: “Meu nome é Kiriku”. 
 

[...] 
 

Diferentemente de muitas histórias de guerreiros africanos, Kiriku não é forte, não            

anda armado, não comanda um exército. A sua coragem é acompanhada de            
doçura, paz, tranquilidade. Ele não usa roupas enquanto a sua oponente Karabá é             

banhada de jóias, malícia e poder. 
 

[...] 

 
LUZ, Natália da. kiriku: a lenda do bebê guerreiro que salvou sua aldeia da feiticeira. Por dentro da 

África, 14 ago. 2013. 

http://www.pordentrodaafrica.com/cultura/kiriku-a-lenda-do-bebe-guerreiro-que-salvou-a-aldeia-da-feiticeira
http://www.pordentrodaafrica.com/cultura/kiriku-a-lenda-do-bebe-guerreiro-que-salvou-a-aldeia-da-feiticeira
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a) De que forma a lenda de Kiriku ficou conhecida segundo a resenha? 

 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 
 
 

b) O que torna Kiriku um guerreiro? O que o diferencia de outros guerreiros?             

Explique. 

 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 

 

c) Transcreva um período do texto que apresenta uma opinião da autora sobre            
a personagem Kiriku. 

 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

 
 

d) Você ficou com vontade de assistir esse filme? Por quê? 
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___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL MONTEIRO LOBATO 
 
PROFESSORA: RAQUEL ADRIANA SOUZA                  DATA: ____/____/____ 
 
ALUNO(A): _______________________________________________________ 
 
 

MINHAS ATIVIDADES DE LÍNGUA PORTUGUESA 
 
 

 
AULAS 3 E 4 DA 13ª APOSTILA 
 
 
 
Leia com atenção para depois fazer as atividades. 
 
 
 

Usos dos porquês: Por que, Por quê, Porque ou Porquê? 

 
Existem várias formas de diferenciar a maneira exata de utilizar os porquês.            

Entenda em quais situações utilizar cada uma. 
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O uso dos porquês é um assunto muito discutido e traz muitas dúvidas. Com              

a análise a seguir, pretendemos esclarecer o emprego dos porquês para que não             
haja mais imprecisão a respeito desse assunto. 

 

● Por que 

O por que tem dois empregos diferenciados: 

Quando for a junção da preposição por + pronome interrogativo que, possuirá            

o significado de “por qual razão” ou “por qual motivo”: 

 

Exemplos:  

Por que você não vai ao cinema? (por qual razão) 

Não sei por que não quero ir. (por qual motivo) 

 

Quando for a junção da preposição por + pronome relativo que, possuirá o             

significado de “pelo qual” e poderá ter as flexões: pela qual, pelos quais, pelas              
quais. 

 

https://brasilescola.uol.com.br/gramatica/sanando-algumas-duvidas-linguisticas.htm
https://brasilescola.uol.com.br/gramatica/preposicao.htm
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Exemplo:  

Os lugares por que passamos eram encantadores. (pelos quais) 

  

● Por quê 

Quando vier antes de um ponto (final, interrogativo, exclamação), o por quê            
deverá vir acentuado e continuará com o significado de “por qual motivo”, “por qual              

razão”. 

 

Exemplos:  

Vocês não comeram tudo? Por quê? 

Andar cinco quilômetros, por quê? Vamos de carro. 

  

● Porque 

É conjunção e pode ser usado para indicar uma causa ou explicação de algo.              
Pode ter valor aproximado de “pois”, “uma vez que” etc. 

 

Exemplos:  

Não fui ao cinema porque tenho que estudar para a prova. (pois) 

Não vá fazer intrigas porque prejudicará você mesmo. (uma vez que) 

  

● Porquê 

https://brasilescola.uol.com.br/gramatica/conjuncao.htm
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É substantivo e tem significado de “motivo”, “razão”. Vem acompanhado de           
determinante, como um artigo, pronome, adjetivo ou numeral. 

 

Exemplos:  

O porquê de não estar conversando é porque quero estar concentrada. (motivo) 

Diga-me um porquê para não fazer o que devo. (uma razão) 

 

Sabrina Vilarinho. https://brasilescola.uol.com.br/gramatica/por-que.htm 

 

GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL MONTEIRO LOBATO 
 
PROFESSORA: RAQUEL ADRIANA SOUZA                  DATA: ____/____/____ 
 
ALUNO(A): _______________________________________________________ 
 
 
 

MINHAS ATIVIDADES DE LÍNGUA PORTUGUESA 
 
 

 
AULAS 5 E 6 DA 13ª APOSTILA 
 
 
 
Atividades: 
 
 
 
1- A alternativa errada quanto ao emprego do porquê é: 

 

a – (    ) Não revelou o motivo por que não foi ao trabalho. 

b – (    ) Estavam ansiosos porque o dia já havia amanhecido. 

c – (    ) Eis o porquê da minha viagem. 

https://brasilescola.uol.com.br/gramatica/substantivo.htm
https://brasilescola.uol.com.br/gramatica/por-que.htm
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d – (    ) Ele não veio por que estava doente. 

e – (    ) Porque houve um engarrafamento, chegou atrasado ao colégio.] 

 

2- Complete as lacunas utilizando por que, por quê, porque, porquê. 

 

a – (    ) Não sei o ----------- de tanta euforia. 

b – (    ) Você não compareceu à reunião -----------------? 

c – (    ) Os caminhos ---------- percorremos são tortuosos. 

d - (    ) --------------- não desiste dessa aventura maluca? 

e – (    ) Voltamos ---------------- estávamos com muita saudade. 

 

3- Relacione a primeira coluna de acordo com a segunda, tendo em vista o 
emprego de por que, porquê, por quê e porque: 

(    ) Não fiz a pesquisa * estava doente. 

 

(    ) * Marcela não conta toda a verdade? 
 

(    )  Não quis ir ao cinema *? 
 

(    )  Nem imagino o * dessa alegria. 

 
 

(a) porquê                                           (b) por quê 
 

(c) por que                                          (d) porque 
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GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL MONTEIRO LOBATO 
 
PROFESSORA: RAQUEL ADRIANA SOUZA                  DATA: ____/____/____ 
 
ALUNO(A): _______________________________________________________ 
 
 

MINHAS ATIVIDADES DE LÍNGUA PORTUGUESA 
 

 
 
AULAS 7 E 8 DA 13ª APOSTILA 
 
 

PRÁTICA DE LEITURA 
 
 
Texto 2 - Lenda 
 
 
1- Em sua opinião, as lendas são sempre fictícias ou também podem ser reais? 
 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 
2- Você já ouviu falar da história de Chico Rei?  
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___________________________________________________________________ 
 

 
 
 

Pegue o seu livro didático de Língua Portuguesa e leia o texto das páginas 200 e                

201 sobre a história de Chico Rei. 
GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL MONTEIRO LOBATO 
 
PROFESSORA: RAQUEL ADRIANA SOUZA                  DATA: ____/____/____ 
 
ALUNO(A): _______________________________________________________ 
 
 

MINHAS ATIVIDADES DE LÍNGUA PORTUGUESA 
 
 
 
AULAS 9 E 10 DA 13ª APOSTILA 
 
 
 
POR DENTRO DO TEXTO 
 
 
1- Releia o primeiro parágrafo: 
 
 

a) Que costume frequente na África até o século XIX é apresentado nesse            
trecho? 

 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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b) Qual é a origem dos personagens mencionados na lenda que foram vendidos            
para serem escravizados no Brasil? 

 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 
2- Como era a vida de Chico rei no seu país de origem? 
 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
3- Como os africanos escravizados chegavam ao Brasil? 
 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
  
4- O que você pensa sobre o modo em que essas pessoas eram tratadas? 
 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 
5- Qual foi a atitude de Chico Rei para conquistar sua liberdade? 
 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 
6- O que a postura de Chico Rei revela sobre seus valores e atitudes? 
 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 

 

A história do rei que foi escravizado no Brasil e lutou por liberdade 

 

 
Chico Rei foi um monarca africano, nascido no Reino do Congo, e chamava-se             
originalmente Galanga. Sua história é contada pela tradição oral de Minas Gerais.            
E não se tem certeza de se ele é uma figura histórica ou uma lenda. 

Segundo a história contada, comerciantes portugueses traficantes de escravos         
invadiram seu reino escravizando seu povo e sua família. Chegou ao Brasil em             
1740 no navio negreiro ‘Madalena’, mas, entre os membros da família, somente            
ele e seu filho sobreviveram à viagem. A rainha Djalô e a filha, a princesa Itulo,                
foram jogadas no oceano pelos marujos do navio, para “aplacar a ira dos deuses”              
durante uma tempestade que quase afundou o navio. 

Todo o lote de escravos foi comprado pelo major Augusto, proprietário da mina da              
Encardideira. Logo que chegavam para o Brasil, os escravos recebiam outros           
nomes (João, Francisco, Maria…) combinados com sua origem. Galanga recebeu          
o nome de Francisco (apelidado de Chico) e, como era rei em sua terra de origem,                
ficou conhecido como Chico Rei. 

Trabalhando como escravo em uma mina, escondia pepitas de ouro em seu            
cabelo e, assim, conseguiu comprar sua liberdade e a de seu filho. Depois,             
adquiriu a mina da Encardideira e, aos poucos, foi comprando a alforria de seus              
compatriotas. Os escravos libertos por Chico o consideravam rei. 

Este grupo associou-se em uma irmandade em honra de Santa Ifigênia, que teria             
sido a primeira irmandade de negros livres de Vila Rica. Ergueram a Igreja de              
Nossa Senhora do Rosário. 

https://observatorio3setor.org.br/noticias/a-historia-do-rei-que-foi-escravizado-no-brasil-e-lutou-por-liberdade/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Chico_Rei
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Inglês 
GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL MONTEIRO LOBATO 
 
PROFESSORA: RAQUEL ADRIANA SOUZA                  DATA: ____/____/____ 
 
ALUNO(A): _______________________________________________________ 
 
 

MINHAS ATIVIDADES DE LÍNGUA INGLESA 
 

 
AULAS 1 E 2 DA 13ª APOSTILA 
 
 

Simple Past - To Be 
 
 
Leia o texto com atenção e traduza para o português. (Vou deixar um vocabulário              

para auxiliar vocês). 
 

Vocabulary: 
 

Chico Rei conseguiu virar monarca em Ouro Preto, antiga Vila Rica, em Minas             
Gerais, no século XVIII, com a anuência do governador-geral Gomes Freire de            
Andrada, o conde de Bobadela. 

No dia de Nossa Senhora do Rosário, ocorriam as solenidades da irmandade,            
denominadas Reinado de Nossa Senhora do Rosário. Durante estas solenidades,          
Chico, coroado como rei, aparecia em ricas indumentárias, seguido por músicos e            
dançarinos, ao som de caxambus, pandeiros, marimbas e ganzás. A história de            
superação de Chico Rei serviu de exemplo para muitos escravos lutarem por sua             
liberdade. Sua história foi contada e passada de geração para geração para            
nunca ser esquecida. Alguns historiadores consideram lenda por não ter provas           
documentais. Mas para outros é mais uma história de superação de um povo que              
nunca desistiu de sua liberdade. 

Em 1964, o GRES Acadêmicos do Salgueiro disputou o Carnaval carioca com            
enredo sobre Chico Rei do carnavalesco Joãozinho Trinta. O samba-enredo, de           
autoria de Djalma Sabiá, Geraldo Babão e Binha, é até hoje considerado um dos              
mais belos já feitos. No desfile, porém, o Salgueiro foi apenas o 2º colocado. 

my = meu(s), minha(s);  is = é /está; when = quando; 
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back home = voltar pra 
casa; 

bar = barra; gave me = me deu; 

sorry = desculpa; jumped up = saltou; sill =  

the = o, a, os, as; did it = fez isso; her = dela; 

said = disse; door = porta; came = veio; 

house = casa; that = aquele, aquela; to = para; 

went = foi; we = nós; angry = brava; 

she = ela; told = disse; and = e; 

home = casa / lar; ran = correu; hurt = doeu; 

window = janela; at the = no(s), na(s); woman = mulher; 

saw = disse; upstairs = degraus; an = um, uma; 

from - do, da; it = ele, ela; on = sobre; 

head = cabeça; plant = planta; fell = caiu; 

a = um, uma; street = rua; along = ao longo; 

walked = andou; one day = um dia; England = Inglaterra; 

north = norte; in the = no(s), na(s); lived = morou; 

was = tinha; twelve = doze anos; I = eu; 

  
      _____________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL MONTEIRO LOBATO 
 
PROFESSORA: RAQUEL ADRIANA SOUZA                  DATA: ____/____/____ 
 
ALUNO(A): _______________________________________________________ 
 
 
 

MINHAS ATIVIDADES DE LÍNGUA INGLESA 
 
 

 
AULAS 3 E 4 DA 13ª APOSTILA 
 
 
 
Na atividade a seguir, você deverá escrever YES para o que for verdade, de acordo               

com o texto da página anterior e No para o que mentira. Utilize o vocabulário das                
páginas anteriores, se for necessário. 

 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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                     7º ANO ARTES 
GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL MONTEIRO LOBATO 
PROFESSOR: MARCOS ANTONIO MARMENTINI       DATA: ____/____/____ 
ALUNO(A): _____________________________________ 
DÉCIMA TERCEIRA APOSTILA       AULA 1 E 2 
 

1- Vamos analisar e entender as brincadeiras como forma de expressão e como uma forma 
de fazer arte representativa leia os textos e intérprete na próxima aula teremos práticas. 

 

 
 
1- _______________ 
 
2- _______________ 
 
3- _______________ 
 
4- _______________ 
 
5- _______________ 
 
6- _______________ 
 
7- _______________ 
 
8- _______________ 
 
9- _______________ 
 
10- ______________ 
 
11- ______________ 
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boa leitura. 
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GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL MONTEIRO LOBATO 
PROFESSOR: MARCOS ANTONIO MARMENTINI       DATA: ____/____/____ 
ALUNO(A): _____________________________________ 
DÉCIMA TERCEIRA APOSTILA       AULA 3 e 4 

 

                             1- vamos fazer uma prática agora: 

a) Pesquise e escolha uma brincadeira para apresentar você pode fazer um vídeo ou tirar               
fotos e mandar de você fazendo a brincadeira, manda fotos no grupo ou descreve o que tu                 
fez no material impresso ok. Vamos lá brincar e compartilhar as atividades. 
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Ed. Física 
GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL MONTEIRO LOBATO 
PROFESSOR: CARLOS ALEXANDRE PICCHI 
DATA:        /        /                                                              TURMA: 7º ANO 
ALUNO (A) :  
 
AULAS 1 e 2 

KARATÊ 

A história do karatê começou no século 18, na ilha de Okinawa, no Japão. Naquela região,                
o uso de armas havia sido proibido. Para responder a possíveis saques e assaltos, as               
pessoas passaram a buscar técnicas de autodefesa em que usavam somente o próprio             
corpo. 
A impossibilidade de usar armas foi o principal motivo para que essa arte marcial recebesse               
o nome de karatê, que significa “mãos vazias”. 
Ao longo da história do karatê, diferentes mestres desenvolveram suas próprias técnicas de             
autodefesa. Assim, há inúmeros estilos da arte japonesa. 
Entre os principais estilos de karatê, estão Shotokan, Goju-Ryu, Shito-Ryu e Wado-Ryu. 
Ainda que haja diferentes técnicas, o karatê busca, essencialmente, a disciplina do corpo e              
da mente, com o aperfeiçoamento do caráter dos seus praticantes. 
No início do século 20, o karatê passou a ser uma arte marcial mais difundida. Por volta de                  
1920, houve o incentivo para que ela fosse lecionada em universidades japonesas, o que              
ajudou na sua popularização. 
O karatê chegou ao Brasil, efetivamente, em 1956, quando o sensei Mitsuke Harada             
(Shotokan) instalou o primeiro dojô em São Paulo. 
Desde então, a arte marcial se desenvolveu rapidamente no país. Atualmente, há mais de              
250 mil praticantes de karatê registrados no Brasil. 

Há duas modalidades principais de karatê, chamadas kata e kumite. Elas são divididas da              
seguinte forma: 

· Kata: nesta modalidade, não há contato físico. Cinco juízes atribuem pontos ao             
carateca de acordo com o seu desempenho, com base na execução correta e na              
velocidade dos movimentos. Há também as apresentações em trios, em que deve            
ser observada a sincronia entre os membros da equipe. A competição nesta            
modalidade lembra o que acontece na ginástica artística. 

· Kumitê: essa modalidade coloca dois caratecas em combate. As lutas duram de             
dois a cinco minutos. Os pontos são atribuídos aos golpes desferidos variando,            
inclusive, o valor da pontuação dependendo da área do corpo do adversário que foi              
atingida. 

Os combates de kumitê levaram à criação de regras para que os golpes de karatê não                
causem ferimentos graves entre seus praticantes. 

A criação de regras e o desenvolvimento do karatê como esporte levaram à sua inclusão no                
programa dos Jogos Olímpicos. 

Em 1999, o Comitê Olímpico Internacional (COI) reconheceu a Federação Internacional de            
Karatê como entidade responsável por gerir o esporte em todo o mundo. Esse foi um               
importante passo para o que karatê pudesse, enfim, ser disputado nos Jogos Olímpicos. 
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A estreia do karatê no programa olímpico aconteceria nesse ano de 2020, na Olimpíada de               
Tóquio. O Japão indicou a intenção de incluir o esporte nos jogos, que foi aceita pelo COI.(                 
Mas devido a pandemia os jogos olímpicos ficaram pro ano que vem). 

Em Tóquio, a disputa do karatê será dividida entre kumitê (luta tradicional) e kata, em que                
os atletas simulam um combate sem contato físico.  

No kumitê, as lutas das mulheres têm duração de dois minutos, enquanto a dos homens,               
três minutos. A modalidade terá 6 categorias nos Jogos de Tóquio, sendo três masculinas              
(até 67 kg, até 75 kg e acima de 75kg) e outras três femininas (até 55 kg, até 61 kg e acima                      
de 61 kg). 

Já no kata, os atletas se apresentam individualmente para os juízes, fazendo as             
performances para receber notas. Haverá apenas duas categorias na Olimpíada de Tóquio,            
uma masculina e outra feminina. 

 Atividades: 

1)Qual é o significado da palavra karatê? 

  

  

  

2)Há duas modalidades principais de karatê. Quais são elas? 

  

  

3)Descreva o kata: 

  

  

  

  

4)Descreva o kumitê: 

  

  

 

5)Em que ano seria a primeira participação do karatê nos jogos olímpicos: 

 (     ) 1956 ( ) 1999                            (      ) 2020  
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GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL MONTEIRO LOBATO 
PROFESSOR: CARLOS ALEXANDRE PICCHI 
DATA:        /        /                                                              TURMA: 7º ANO 
ALUNO (A) :  
 
AULAS 3 e 4 

Objetivo do karatê 

Karatê é uma palavra japonesa que significa "mãos vazias". É uma arte altamente             
científica, fazendo o mais eficaz uso de todas as partes do corpo para fins de autodefesa. O                 
maior objetivo do karate é a perfeição do caráter, através de árduo treinamento e rigorosa               
disciplina da mente e do corpo. 

O objetivo também é somar mais pontos que o adversário. A luta só é encerrada antes do                 
fim do tempo regulamentar caso um atleta abra oito pontos de vantagem. 

Tatame do karatê 

Os combates do kumitê acontecem em um tatame quadrangular, em que cada lado tem 8               
metros de largura. 

Duração da luta no karatê 

A luta do karatê tem um round com duração de 3 minutos nos combates masculinos. Já as                 
lutas femininas e juvenis têm um round de 2 minutos. 

  

Como funcionam as lutas no karatê 

Inicialmente, os atletas devem fazer a saudação entre eles, além de saudar o árbitro. 

A luta é iniciada pelo comando do árbitro, quando ele fala “hajime”. 

A marcação de pontos deve ser feita com golpes limpos, potentes e de qualidade técnica. 

Assim como no judô, as pontuações são divididas entre yuko, waza-ari e ippon: 
· Yuko: 1 ponto. Corresponde a um soco na área do abdômen, do peito, do rosto ou                 

costas. 
· Waza-ari: 2 pontos. Equivale a um chute nas áreas das costas, do abdômen ou do                

peito, ou chute nas laterais do tronco. 
· Ippon: 3 pontos. Ao contrário do judô, não encerra a luta. Corresponde a um chute                

na cabeça ou nas laterais do pescoço ou uma queda seguida de um ataque              
correto. É importante ressaltar que a pontuação pelo soco no rosto é dada pela              
técnica, e não pela força. Não é permitido machucar o adversário. 

  

Caso um atleta abra oito pontos de vantagem, a luta será encerrada antes de o tempo ser                 
esgotado. 
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Depois de uma técnica ser aplicada, o árbitro central deve paralisar a luta e o cronômetro.                
Logo em seguida, deve observar a reação dos quatro juízes posicionados nos cantos do              
tatame, com bandeiras vermelhas e azuis. 

Penalidades e punições no karatê 

 De acordo com as regras de lutas do karatê, é proibido: 
· Técnicas que façam contato excessivo, tendo em vista a área pontuável atacada, e              

técnicas que façam contato com a garganta; 
·         Ataques aos braços ou pernas, virilhas, articulações ou peito do pé;  
·         Ataques à face com técnicas de mão aberta;  
·         Técnicas de projeção perigosas ou proibidas; 
·         Sair da área de competição quando a saída não for causada pelo oponente;  
· Colocar-se em perigo por comportamento indulgente, no qual se expõe a ser             

lesionado pelo oponente, ou falha nas medidas adequadas para auto-proteção; 
· Evitar o combate, como forma de impedir que o oponente tenha a oportunidade de               

pontuar; 
· Não tentar entrar em combate – passividade. (Não pode ser dado nos últimos 15               

segundos da luta); 
· Clinchar, agarrar, empurrar ou ficar peito a peito sem tentar uma técnica válida ou               

queda; 
· Agarrar o oponente com ambas as mãos por qualquer razão que não seja uma               

queda, agarrando a perna do oponente durante um chute; 
· Agarrar o braço ou karate-gi com uma mão sem imediatamente tentar pontuar com              

uma técnica válida ou queda; 
· Executar técnicas, que, por sua natureza, não possam ser controladas quanto à             

segurança do oponente; bem como realizar ataques perigosos e descontrolados; 
·         Simular ataques com a cabeça, joelhos ou cotovelos; 
· Falar ou provocar o oponente, não obedecer às ordens do árbitro, e ainda usar de                

comportamento descortês com os oficiais ou incorrer em outras faltas de etiqueta. 

Há três níveis de advertências (chukoku, keikoku e hansoku chui), que servem para que o               
competidor saiba que violou as regras da competição, mas sem a imposição imediata de              
uma penalidade. 

Há dois tipos de penalidades (hansoku e shikkaku). Ambos causam ao competidor que             
violar as regras a desclassificação do combate (hansoku) do combate e de todo o torneio               
(shikkaku). 

Atividades:  

6)Quais os objetivos do karatê? 

  

7)Qual a medida do tatame? 

 

 

8)Cite algumas penalidades do karatê: 
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Nome da escola:..................................................................................... 

Nome do aluno:....................................................................................... 

Data:....../….../……..                                                  Turma (ano): 7º ano 

Disciplina: Matemática                            Professora: Paula V. G. Zorzi 

 

 

Exemplo 3: 

Número que você pensou: x 

Metade desse número: 
x
2  

Sete somando a esta metade: + 7
x
2  

Resolvendo essa equação: + 7 = 12
x
2  

 

Resposta: Você pensou no número 10.         
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1) Coloque em prática o que você aprendeu nos exemplos 1 e 2 ( da apostila 
anterior ), resolvendo as equações. 

a) x + 5 = 13 

 

 

 

 

b) x – 11 = 25 

 

 

 

 

 

 

c) 2x + 4 = 24 

 

 

 

 

 

 

d) 2x – 8 = 22 
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Nome da escola:..................................................................................... 

Nome do aluno:....................................................................................... 

Data:....../….../……..                                                  Turma (ano): 7º ano 

Disciplina: Matemática                            Professora: Paula V. G. Zorzi 

 

Continuação da atividade da aula anterior: 

e) 3x + 2 = 62 

 

 

 

 

 

 

 

f) 3x + 2 = 62 

 

 

 

 

 

 

 

g) 12 + x = 42 
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2) Coloque em prática o que você aprendeu no exemplo 3, resolvendo as 
equações. 

 

 

 

 

b) = 7x
3  

 

 

 

 

c) = 5x
4  

 

 

 

 

d) = 65
2x  

 

 

 

 

e) = - 94
3x  
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Nome da escola:..................................................................................... 

Nome do aluno:....................................................................................... 

Data:....../….../……..                                                  Turma (ano): 7º ano 

Disciplina: Matemática                            Professora: Paula V. G. Zorzi 

 

                              

 

Observe as resoluções das equações: 

Exemplo 4: 

12x – 5 = 10x + 4           (O termo com x deve passar para o 1o membro) 

12x – 10x = 4 + 5          (10x mudou e virou – 10x) e (– 5 mudou de membro e virou + 
5). 

(12 – 10)x = 9                  (Reduz os termos semelhantes: 12x – 10x = 2x). 

2x = 9 

x =               (2 mudou de membro. Multiplicando em um membro, passa a2
9  

dividir no outro membro). 

x = 4,5        S = {4,5}                     (Conjunto Solução). 
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Nome da escola:..................................................................................... 

Nome do aluno:....................................................................................... 

Data:....../….../……..                                                  Turma (ano): 7º ano 

Disciplina: Matemática                            Professora: Paula V. G. Zorzi 

 

Exemplo 5: 

3x + x – 4 = x – 2x + 16            (Os termos com x devem passar para o 1º membro) 

3x + x – x + 2x = 16 + 4                 (x virou – x) e (– 2x virou + 2x) 

(3 + 1 – 1 + 2)x = 20                      (Reduz os termos semelhantes: 3x + x – x + 2x = 5x) 

5x = 20 

x =                  (5 mudou de membro. Multiplicando em um membro, passa a 5
20  

dividir no outro) 

x = 4        S = {4}                   (Conjunto Solução). 

 

 

 

Exemplo 6: 

30 = 2x + 2  2x + 2 = 30                  (Pela Propriedade Simétrica) 

2x + 2 = 30 

2x = 30 – 2 

2x = 28 

x= 2
28  

x = 14       S = {14}              (Conjunto Solução) 
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Exemplo 7:  

– 8x = – 32                      [Multiplicamos ambos os membros por (– 1)] 

(– 8x) . (– 1) = (– 32) . (– 1)                 [Usamos a regra de sinais da multiplicação: 
(–).(–) =(+)] 

8x = 32 

x = 8
32  

x = 4          S = {4}                        (Conjunto Solução) 

 

 

Exemplo 8:  

4(3x – 1) = 7 + 6x                     (Precisamos eliminar os parênteses, então 
multiplicamos o 4 pelo 3 e o 4 pelo – 1) 

12x – 4 = 7 + 6x                            (O termo com x deve passar para o 1o membro) 

12x – 6x = 7 + 4 

(12 – 6)x = 11 

6x = 11 

x =       S= { }                    (Conjunto Solução)6
11

6
11  
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Nome da escola:..................................................................................... 

Nome do aluno:....................................................................................... 

Data:....../….../……..                                                  Turma (ano): 7º ano 

Disciplina: Matemática                            Professora: Paula V. G. Zorzi 

 

Exemplo 9:  

4x + 2(5x – 4) = – 3(x – 2)                        (Precisamos eliminar os parênteses, então 
multiplicamos o 2 pelo 5 e o 2 pelo – 4) 

4x + 10x – 8 = – 3x + 6                              (Também multiplicamos o – 3 pelo 1 e o – 3 
pelo – 2) 

4x + 10x + 3x = + 8 + 6 

(4 + 10 + 3)x = 14                        (Reduz os termos semelhantes: 4x + 10x + 3x = 17x) 

17x = 14 

x =            S = {  }17
14

17
14  

 

 

3) Resolva as equações: 

a) 14x – 6 = 8x + 4 
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b) 4x + x – 5 = 2x – 3x + 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) 40 = 3x + 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) – 7x = – 63 
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Nome da escola:..................................................................................... 

Nome do aluno:....................................................................................... 

Data:....../….../……..                                                  Turma (ano): 7º ano 

Disciplina: Matemática                            Professora: Paula V. G. Zorzi 

 

Continuação da atividade da aula anterior: 

e) 5(2x – 1) = 8 + 4x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f) 7x + 2(6x – 3) = – 2(x – 1) 
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Geografia  

Grupo Escolar Municipal Monteiro Lobato. 

Coronel Martins, ________ de novembro de 2020. 

Professora: Genoeva Lurdes Maculan 

Turma: 7º ano 

Aluno: ______________________________________________ 

Aula 1 e 2 

Disciplina: Geografia 

Região Nordeste 

A região Nordeste tem várias características bem peculiares a ela. Podemos           

destacar duas: a primeira dá-se pelo fato de ser a região de colonização mais              

antiga do país, sendo ocupada pelos portugueses desde sua chegada, em 1500. 

Outra característica peculiar dessa região é em relação ao clima. Devido à presença             

de solos rasos e pobres, além da proximidade com a Linha do Equador, muitos              

estados possuem o clima semiárido, o que faz alguns rios secarem           

completamente, além de cidades inteiras ficarem sem chuva durante seis meses ou            

mais ao longo do ano. 

  

Estados da região Nordeste 

· A região Nordeste apresenta a maior quantidade de estados do Brasil, mas             
isso não significa que ela é a maior em extensão territorial. Veja, em ordem              
alfabética, os estados do Nordeste e suas respectivas capitais. 

·          Maranhão (MA) - São Luís 
·         Piauí (PI) - Teresina 
·         Ceará (CE) - Fortaleza 
·         Rio Grande do Norte (RN) - Natal 
·         Paraíba (PB) - João Pessoa 
·         Pernambuco (PE) - Recife 
·         Alagoas (AL) - Maceió 
·         Sergipe (SE) - Aracaju 

https://brasilescola.uol.com.br/geografia/linha-equador.htm
https://www.todamateria.com.br/estado-do-maranhao/
https://www.todamateria.com.br/estado-do-piaui/
https://www.todamateria.com.br/estado-do-piaui/
https://www.todamateria.com.br/estado-do-ceara/
https://www.todamateria.com.br/estado-do-ceara/
https://www.todamateria.com.br/rio-grande-do-norte/
https://www.todamateria.com.br/rio-grande-do-norte/
https://www.todamateria.com.br/estado-da-paraiba/
https://www.todamateria.com.br/estado-da-paraiba/
https://www.todamateria.com.br/estado-de-pernambuco/
https://www.todamateria.com.br/estado-de-pernambuco/
https://www.todamateria.com.br/estado-de-alagoas/
https://www.todamateria.com.br/estado-de-alagoas/
https://www.todamateria.com.br/estado-de-sergipe/
https://www.todamateria.com.br/estado-de-sergipe/
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·         Bahia (BA) - Salvador 

  

Dados gerais da região Nordeste 

Veja agora alguns dados estatísticos dessa região, de acordo com o Instituto            

Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Esses dados são de 2019. 

· Área territorial: aproximadamente, 1,5 milhão de km², o que resulta em 18% do              

território brasileiro. 

·         População: 57.071.654 habitantes 

·         Rendimento domiciliar per capita (em reais): 887,00 

·         Densidade demográfica: 39,64 habitantes por km² 

·         Produto Interno Bruto (em reais): 367.861.916.000,00 

·         Índice de Desenvolvimento Humano: 0,659 

·         Taxa de mortalidade infantil|1|: 16,6 

Mapa da região Nordeste. 

Clima da região Nordeste 

 Como a região é localizada em uma área de baixa latitude, seu clima sofre              

pouca variação nas temperaturas ao longo do ano, tanto durante o dia quanto à              

noite. No entanto, há grande variação quanto ao volume de pluviosidade durante o             

ano, sendo mal distribuído na região, causando secas severas em alguns estados            

e abundância de chuva em outros. 

https://www.todamateria.com.br/estado-da-bahia/
https://www.todamateria.com.br/estado-da-bahia/
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/ibge.htm
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Os climas encontrados no Nordeste são: equatorial, tropical semiárido, tropical          

continental e tropical litorâneo. 

 O clima equatorial pode ser encontrado no oeste do Maranhão e possui            

características semelhantes ao clima da região Norte, com altos índices          

pluviométricos e temperaturas elevadas o ano todo e com médias termais entre            

25 ºC e 27 ºC. 

 Já o clima tropical semiárido é o que mais predomina no Nordeste, com             

temperaturas acima dos 25 ºC o ano todo e baixa pluviosidade (menos de 1000              

mm por ano). No verão, há presença de chuvas devido à influência das massas de               

ar equatorial continental e atlântica. A área de ocorrência desse clima é conhecida             

como sertão, que pode chegar a ficar oito meses sem chuva. 

Paisagem típica do sertão nordestino. São Domingos       

do Cariri, interior da Paraíba. 

 O clima tropical continental pode ser localizado em áreas da Bahia, Ceará,            

Maranhão e Piauí. Com temperaturas elevadas, as chuvas são concentradas no           

verão. 

 No litoral nordestino temos o clima tropical litorâneo. Esse clima possui           

grande índice pluviométrico devido às massas de ar úmidas que vêm dos            

oceanos, além de médias térmicas altas durante todo o ano. 

  

Relevo da região Nordeste 

https://brasilescola.uol.com.br/geografia/clima-equatorial.htm
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/verao.htm
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 O relevo dessa região ajuda-nos a entender alguns problemas relacionados          

à seca que ocorre no sertão. É uma região com muitos planaltos, depressões e              

planícies, sendo estas últimas encontradas no litoral nordestino. 

 Os planaltos e as depressões ocupam todo o interior. O Planalto da            

Borborema localiza-se nos estados de Pernambuco, Paraíba e Alagoas. Com          

altitudes de 800 m a 1000 m, funciona como uma barreira dos ventos úmidos que               

vêm do oceano Atlântico. Devido à altitude, os ventos úmidos do oceano precisam             

elevar-se, esfriando e perdendo umidade. Com isso, ao transpor a barreira           

planáltica, esses ventos estão secos, o que explica, de forma parcial, a seca em              

algumas áreas do interior nordestino. 

 Além do Planalto da Borborema, podemos encontrar a Chapada Diamantina,          

localizada nos planaltos e serras leste-sudeste. Essa chapada ocupa o centro-sul           

baiano. Outros planaltos podem ser encontrados na bacia do rio Parnaíba (os quais             

chamamos de planaltos e chapadas da bacia do Parnaíba), no Maranhão, Piauí e             

oeste da Bahia. Como exemplos, temos a Chapada das Mangabeiras e a Serra             

Grande no Piauí. 

Chapada Diamantina, na Bahia. 

 As depressões podem ser encontradas ao longo do vale do rio São            

Francisco, sendo conhecidas como depressões sertanejas e tendo altitudes de          

200 m a 500 m. Elas ocorrem em todos os estados nordestinos, exceto no              

Maranhão e no Piauí. 

https://brasilescola.uol.com.br/geografia/planicies.htm
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/planaltos.htm
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/depressoes.htm
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Hidrografia da região Nordeste 

 No Nordeste brasileiro encontramos a presença de três grandes bacias          

hidrográficas: a Parnaíba, a São Francisco e a Tocantins-Araguaia. Esta última           

tem incidência apenas no sul do estado do Maranhão, divisa com Tocantins. 

 A bacia hidrográfica Parnaíba envolve os estados do Piauí, Maranhão e           

Ceará. É a segunda bacia mais importante da região Nordeste, percorrendo áreas            

semiáridas. Entretanto, grande parte de seus rios, como o rio Canindé e o rio Poti, é                

intermitente, ou seja, eles deixam de existir durante o período da seca. Em             

contrapartida, essa bacia abriga um rico reservatório de água subterrânea, o           

que promove a construção de poços artesianos que ajudam a população local nos             

períodos mais críticos de seca. 

 Já a bacia do São Francisco é a mais importante, pois o rio que leva seu                

nome é perene, não deixa de existir nos meses de seca. O rio São Francisco nasce                

na Serra da Canastra, em Minas Gerais, e vai em direção sul–norte, passando por              

Bahia, Sergipe, Alagoas e Pernambuco. 

Sua importância vai além do consumo humano. Ao longo de seu curso, devido ao              

relevo acidentado da região, usinas hidrelétricas foram instaladas para a geração           

de energia, como a usina de Moxotó, entre os estados da Bahia e de Alagoas, e a                 

usina de Sobradinho, também na Bahia. 

https://brasilescola.uol.com.br/brasil/rio-sao-francisco.htm
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/tipos-relevo.htm
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Usina de Xingó, entre Alagoas e      

Sergipe. Além do abastecimento humano, o Rio São Francisco gera energia para            

grande parte do Nordeste. 

  

Vegetação da região Nordeste 

 Devido ao clima quente e à variação no relevo, podemos encontrar cinco            

tipos de vegetação no Nordeste: Mata Atlântica, Cerrado, Caatinga, Mata dos           

Cocais e Manguezais. 

 A Mata Atlântica era uma grande floresta que ocupava uma área do Rio             

Grande do Norte até o sul da Bahia. Localizada no litoral nordestino, essa floresta              

sofreu grande alteração por parte do ser humano no início da colonização: primeiro             

para a extração do pau-brasil, depois para o cultivo da cana, sendo a primeira              

vegetação desmatada do país. Atualmente possui algumas áreas preservadas na          

Bahia, onde há um rico cultivo de frutas. 

 O Cerrado é encontrado nos estados da Bahia, Maranhão e Piauí. É uma             

vegetação típica de climas tropicais com duas estações definidas, uma seca           

(inverno) e outra chuvosa (verão), com árvores de baixo e médio porte. 

 Presente no sertão semiárido, a Caatinga é uma vegetação com plantas           

acostumadas com a baixa umidade, o que chamamos de plantas xerófitas. Essas            

https://brasilescola.uol.com.br/biologia/mata-atlantica.htm
https://brasilescola.uol.com.br/historiab/pau-brasil.htm
https://brasilescola.uol.com.br/brasil/cerrado.htm
https://brasilescola.uol.com.br/brasil/caatinga.htm
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plantas costumam ser tortuosas, com cascas grossas e cheias de espinhos. Quando            

não chove, elas perdem suas folhas para reter água, além de ter raízes profundas              

que ajudam na captação de água no solo. 

 O nome Caatinga é de origem tupi e significa “mata rala”, pois, durante a              

seca, a vegetação fica cinza, sem folhas. No entanto, basta pouca chuva para que o               

verde volte, mostrando a grande capacidade de recuperação dessa vegetação. 

 A Mata dos Cocais, encontrada no Piauí e no Maranhão, recebe esse nome             

devido às espécies de palmeiras: a carnaúba e o babaçu. Essas palmeiras            

fornecem matéria-prima para a indústria de sabão, margarina, combustíveis, e          

são importantes para o sustento da população local, que retira os cocos para sua              

subsistência. 

Manguezal na cidade de Jandaíra,     

fronteira com Sergipe, Bahia. 

 No litoral do Nordeste, temos a presença de Manguezais, vegetações          

acostumadas a solos com alta salinidade devido ao contato com a água do mar.              

Nessa vegetação encontramos crustáceos, como caranguejos e siris, muito         

utilizados na gastronomia das praias nordestinas. 

  

Principais atividades econômicas da região Nordeste 

https://brasilescola.uol.com.br/geografia/o-solo.htm
https://brasilescola.uol.com.br/brasil/mata-dos-cocais.htm
https://brasilescola.uol.com.br/biologia/crustaceos.htm
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 Podemos classificar as principais atividades econômicas do Nordeste        

distribuindo-as nas sub-regiões nordestinas: zona da mata, agreste, sertão e          

meio-norte. 

 A zona da mata corresponde a uma região que abrange todo o litoral             

nordestino, desde o Rio Grande do Norte até o sul da Bahia. Essa sub-região possui               

a maior concentração de pessoas, tendo o maior número de grandes cidades, como             

Salvador, Recife e Natal. 

 Dentre as atividades econômicas, podemos citar o turismo, os centros          

comerciais, a produção de petróleo (tanto em terra quanto mar, na plataforma            

continental), a produção de sal marinho (Rio Grande do Norte) e as atividades             

industriais, como o polo industrial de Camaçari, no litoral baiano. Destaca-se,           

também, a produção de cacau na Bahia, responsável por mais de 60% da             

produção dessa fruta no Brasil. 

Maragogi, Alagoas. O turismo é uma importante fonte de renda no Nordeste. 

 O agreste está localizado entre o sertão e a zona da mata, podendo ser              

considerado uma zona de transição entre essas duas sub-regiões. No agreste, a            

atividade que se destaca é a pecuária, com criação de ovinos e bovinos. As              

cidades que se destacam são: Garanhuns e Caruaru (PE) e Campina Grande (PB). 

 No sertão, área do interior do Nordeste, de clima semiárido e rios            

intermitentes, a atividade econômica mais produtiva é a criação de caprinos, além            

da criação do gado bovino, ambos de forma extensiva. O nordeste é responsável             

por 91% dos caprinos criados no Brasil, isso porque cabras e bodes são adaptados              

ao clima seco da região. Além do gado, há a produção de algodão, com destaque               

para cidades da Paraíba, do Ceará e do Piauí, o maior produtor da região. 

 O meio-norte abrange a transição entre o sertão e a Floresta Amazônica.            

Corresponde a uma área do oeste piauiense e a todo o estado do Maranhão. Nessa               

https://brasilescola.uol.com.br/geografia/petroleo.htm
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sub-região, podemos destacar o extrativismo vegetal, com o cultivo da carnaúba e            

do babaçu. Há também um importante complexo metalúrgico, que surgiu com o            

Projeto Carajás, e a construção da ferrovia Carajás, que liga o Pará ao porto de               

Ponta da Madeira, em São Luís do Maranhão. 

  

Aspectos culturais da região Nordeste 

 A cultura nordestina é rica e bem diversificada. Devido ao passado           

colonial e à variedade natural, muitas manifestações artísticas retratam a vida dura            

do sertanejo, o homem do sertão, ou a luta pela sobrevivência no passado             

escravista. 

 Há também manifestações folclóricas que se baseiam na mistura que houve           

de povos, como nativos, negros e portugueses. Dessa forma, o artesanato, a            

gastronomia, as festividades e o vestuário remetem a uma grande miscigenação,           

dando à região traços de riqueza e diversidade. 

Nas festividades, podemos citar o frevo, dança típica pernambucana que tem seu            

nome originado do verbo “ferver”, pois o ritmo é “quente”, rápido e bastante             

animado. Há também outros tipos de dança, como xote, forró e baião. 

 A capoeira, mistura de dança com luta, iniciou-se no Brasil no estado da             

Bahia, no período em que os escravos africanos lutavam contra os senhores em             

busca de liberdade e dignidade. Hoje é um evento praticado em todo o mundo, o               

que revela sua força, sendo considerada patrimônio cultural da humanidade pela           

Unesco. 

 Na culinária, a mistura de povos também faz-se presente, além de englobar            

frutos do mar, utilizando-se das riquezas naturais. Como exemplo, temos o vatapá,            





44 

a moqueca, o acarajé, o caruru, o mugunzá, a paçoca, a canjica, a rapadura, a               

buchada de bode, o bolo de rolo, e outras comidas típicas da região. 

  

ATIVIDADES: 

1.    Quais são as características peculiares da região Nordeste? 

___________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

2.    Complete os dados gerais da Região Nordeste: 

·         Área territorial: _______________________________________________ 

·          População: _________________________________________________ 

·         Rendimento domiciliar per capita (em reais): ____________________________ 

·          Densidade demográfica: _______________________________________ 

·         Produto Interno Bruto (em reais): ________________________________ 

·         Índice de Desenvolvimento Humano: ____________________________ 

·          Taxa de mortalidade infantil|1|: _______________________________ 

3.    Quais são os estados e as capitais da Região Nordeste? 

___________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

4.    Cite os principais rios da região nordeste. 

___________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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Grupo Escolar Municipal Monteiro Lobato. 

Coronel Martins, ________ de novembro de 2020. 

Professora: Genoeva Lurdes Maculan 

Turma: 7º ano 

Aluno: ______________________________________________ 

Aula 1 e 2 

Disciplina: Geografia 

Leia com atenção o texto acima e se precisar use o livro nas páginas 150 até 161                 

para realizar a atividade que segue: 

  

1. Produza um texto comentando sobre a região Nordeste do Brasil,          

suas características naturais, diversidade de produção e aspectos        

culturais. (colocar um título, texto de no mínimo 15 linhas) 
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Ciências 
NOME DA ESCOLA: _____________________________________________ 

Componente Curricular: Ciências 7º Ano.   
Professora: Elizangela Turmina Biazin.   

  

ESTUDANTE:____________________________________ 
DATA: _________________________________________ 

TEMA: Platelmintos (Planária e Taenia sollium) 
  

Olá! 

Queridos alunos e alunas! Através desta décima terceira apostila         
continuamos nosso estudo de Ciências! Abraço e ótimos estudos. 

  
Os platelmintos, reúnem um grupo de organismos que possuem corpo          

alongado e achatado dorsoventralmente. Muitos costumam chamar os        

representantes desse grupo simplesmente de vermes achatados, em razão da          
ausência de patas e do formato de fita característico. 

Alguns representantes desse grupo possuem vida livre, tais como as          
planárias. 

 

Todavia, esses organismos destacam-se por suas formas parasitas, como         
é o caso do Schistosoma mansoni e da Taenia. Vale destacar que, entre os              

platelmintos de vida livre, a maioria encontra-se no mar, mas existem espécies de             
água doce e terrestres. 
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Os platelmintos foram o primeiro grupo de organismos que apresentou          
simetria bilateral, ou seja, corpo que pode ser dividido em duas metades iguais.             

Além da simetria, podemos destacar como características: a presença de três           
folhetos germinativos (triblásticos), ausência de celoma (acelomados) e corpo         

dividido em segmentos (ametaméricos). 

A infecção por Taenia solium (teníase) é uma infecção intestinal por tênias            
adultas provenientes da ingestão de carne de porco contaminada. Cisticercose é a            

infecção causada pelas larvas de T. solium, que se desenvolve depois da ingestão             
de ovos excretados nas fezes humanas. Vermes adultos podem produzir sintomas           

GI leves ou passagem de segmentos móveis nas fezes. Na cisticercose, os            

sintomas geralmente estão ausentes, exceto se larvas invadirem o sistema nervoso           
central, resultando em neurocisticercose, a qual pode causar convulsões e vários           

outros sinais neurológicos. A neurocisticercose pode ser reconhecida em exames de           
imagem do cérebro. Pouco menos da metade dos pacientes com neurocisticercose           

apresenta T. solium adulta nos seus intestinos e, portanto, ovos ou proglotes nas             

fezes. Vermes adultos podem ser erradicados com praziquantel. O tratamento          
sintomático da neurocisticercose é complicado; é feito com corticoides,         

anticonvulsivantes e, em algumas situações, albendazol ou praziquantel. Cirurgia         
pode ser necessária. 

Observem as imagens do ciclo de vida da Taenia! Abaixo Taenia sollium –             

Ligada aos suínos (carne de porco mal cozida ou crua). 

  

https://www.msdmanuals.com/pt/profissional/doen%C3%A7as-infecciosas/cest%C3%B3deos-vermes-em-fita/vis%C3%A3o-geral-das-infec%C3%A7%C3%B5es-por-cest%C3%B3deos
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NOME DA ESCOLA: _____________________________________________ 
Componente Curricular: Ciências 7º Ano.   

Professora: Elizangela Turmina Biazin.   
  

ESTUDANTE:____________________________________ 

DATA: _________________________________________ 
TEMA: Platelmintos (exercícios) 

  
1. O que são platelmintos? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
2. Onde estão localizados a grande maioria dos platelmintos? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
3. Sobre os platelmintos, escreva o que é a simetria bilateral? 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
4. Como acontece a infecção por Taenia sollium? 

___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

5. Quem é o hospedeiro intermediário da Taenia sollium? 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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NOME DA ESCOLA: _____________________________________________ 
Componente Curricular: Ciências 7º Ano.   

Professora: Elizangela Turmina Biazin.   
  

ESTUDANTE:____________________________________ 

DATA: _________________________________________ 
TEMA: Taenia saginata e esquistossomo 

  
A infecção pela Taenia da carne bovina, Taenia saginata, pode produzir           

desconforto gastrintestinal leve ou passagem de um segmento móvel nas fezes. 

O gado é o hospedeiro intermediário para T. saginata. Seres humanos são            
infectados por: 

- Ingerir cisticercos (forma larval) presentes na carne bovina crua ou           
malcozida. 

As larvas amadurecem em aproximadamente 2 meses até vermes adultos          

(normalmente, somente 1 a 2 estão presentes), que podem viver por vários anos. 
Cada estróbilo formado é denominado de proglote ou anel. A Taenia           

saginata pode ter mais de 1000 anéis atingido o tamanho de 8 metros. 
A infecção por T. saginata ocorre no mundo todos, mas especialmente em            

regiões de criação de gado nos trópicos e, a maioria dos pacientes com teníase não               

apresenta sintomas relevantes. Quando eles surgem, são mais comuns nos casos           
de Taenia saginata. Dor abdominal, náuseas, diarreia, perda de peso ou prisão de             

ventre são os sintomas de teníase mais frequentes. As crianças costumam ser mais             
sintomáticas que os adultos. É comum nos subtrópicos da África, no Oriente Médio,             

na Europa Oriental, no México e na América do Sul. A infecção não é comum em                

gado nos EUA e é monitorada por inspeção federal. 
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O esquistossomo 

A esquistossomose, conhecida como uma doença prevalente em áreas         

tropicais e subtropicais, a esquistossomose afeta milhões de pessoas em todo o            
mundo. Popularmente conhecida como barriga d'água, xistose ou doença do          

caramujo, a esquistossomose atinge principalmente comunidades carentes, sem        

acesso a água potável e sem o saneamento adequado. Se não for tratada             
adequadamente, a esquistossomose pode evoluir e provocar complicações graves,         

levando à morte. 
A principal forma de ser infectado pelos vermes causadores da          

esquistossomose é entrando em contato com água doce com caramujos infectados.           

Quando uma pessoa entra em contato com essa água contaminada, as larvas            
penetram na pele e ela adquire a infecção. 

Na fase aguda, o paciente infectado por esquistossomose pode apresentar          
diversos sintomas, como febre, dor de cabeça, calafrios, suores, fraqueza, falta de            

apetite, dor muscular, tosse e diarreia. Em alguns casos, o fígado e o baço podem               

inflamar e aumentar de tamanho. 
Na maioria dos casos, as pessoas infectadas não sentem sintomas da           

doença. “A maioria dos portadores do parasita não apresentam sinais da doença,            
são assintomáticos. É uma doença bastante silenciosa, o que a torna perigosa”. 

Uma pessoa infectada terá ovos do parasita nos tecidos do corpo humano            

e a reação do organismo a eles pode causar grandes danos à saúde. Por isso, é                
importante que o tratamento seja iniciado o quanto antes. 
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NOME DA ESCOLA: _____________________________________________ 
Componente Curricular: Ciências 7º Ano.   

Professora: Elizangela Turmina Biazin.   
  

ESTUDANTE:____________________________________ 

DATA: _________________________________________ 
TEMA: Exercícios. 

1. Quais os principais sintomas causados pela Taenia saginata? 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
2. Qual o tamanho que podem chegar: a Taenia sollium e a Taenia saginata? 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

3. Como acontece a infecção nos seres humanos pela Taenia saginata? 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
4. Qual a principal forma de se infectar por vermes causadores da            

esquistossomose? 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

5. Como é conhecida a esquistossomose e onde ela mais acontece? 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
Fontes: https://www.coladaweb.com; ww.msdmanuals.com; https://www.biologianet.com;    
http://www.blog.saude.gov.br; 
Livro didático. Manual do Professor. 7º Ano. Observatório de ciências. 3ª Ed. Moderna: São Paulo, 
2018. 
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História 
Grupo Escolar Municipal Monteiro Lobato  
Professora: Crescélia Aparecida de Oliveira  
Nome:_______________________________________________________  

Data:____/____/____  
Componente Curricular de História  
7º ano  
Aulas 1,2 
Então está preparado para mais uma maratona de estudos? Estamos iniciando a            

nossa 13ª apostila, apesar deste ser um ano muito desafiador para todos nós, ainda              
temos muitas coisas para aprender. 

Quero aqui parabenizar pela dedicação que estão realizando as atividades,          

continuem se esforçando e se dedicando. 
 

            Expansão das fronteiras da América portuguesa 

Entre os séculos XVI e XVII, observamos que a vigência da União Ibérica (1580               

– 1640) e o desenvolvimento de outras ações estipularam um novo desenho ao             

processo de ocupação do espaço colonial brasileiro. Além da invalidação do Tratado            
de Tordesilhas (dada no tempo em que Espanha e Portugal foram governados por             

uma mesma coroa), a ação dos bandeirantes, pecuaristas e jesuítas tiveram grande            
peso para que o nosso território se tornasse maior. 

Chegando ao século XVIII, notamos que os limites das colonizações lusitana e             

hispânica nas Américas deveriam ser repensados a partir de critérios que           
estivessem em concordância com a ocupação desenvolvida. De fato, observamos          

que este não foi um processo de simples execução. Afinal de contas, a             
reformulação dos limites coloniais envolvia o atendimento de interesses políticos          

que extrapolavam a demanda dos governos responsáveis pela fabricação de tais           
contratos. 

Em 1713, um primeiro tratado foi assinado com o objetivo de se definir o               
processo de ocupação da região amazônica. Firmado entre França e Portugal, esse            

primeiro tratado estabeleceu a retirada dos franceses da margem esquerda do Rio            

Amazonas e instituiu o rio Oiapoque como a divisa natural para as terras francesas              
e lusitanas na região norte do território. Tal tratado foi assinado na cidade holandesa              
de Utrecht, que logo serviu para outra negociação entre Espanha e Portugal. 
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No ano de 1715, Portugal e Espanha voltaram à mesma cidade holandesa para             
definirem questões de limites na região sul do território. Por esse acordo, os             

espanhóis reconheceram a colônia de Sacramento, que ficava nas proximidades da           
cidade de Buenos Aires. Tal acordo acabou gerando a insatisfação dos castelhanos,            

que fundaram a colônia de Montevidéu no ano de 1726. Onze anos depois, visando              
garantir o controle da região sul, os portugueses fundaram a colônia do Rio Grande. 

Visto como um dos mais importantes acordos diplomáticos do século XVIII, o             
Tratado de Madri, de 1750, reivindicava a adoção do princípio de “uti possidetis” (ou              

seja, posse útil da terra) para que as fronteiras portuguesas e espanholas fossem             

finalmente definidas. Por meio dessa nova medida, os limites de fronteira nas            
regiões do Mato Grosso e Amazônia foram garantidos. Além disso, esse mesmo            

acordo propôs a entrega da colônia de Sacramento aos espanhóis em troca da             
região dos Sete Povos das Missões. 

A promoção desse acordo acabou fomentando o desenvolvimento das chamadas           
“Guerras Guaraníticas” (1753 - 1756), em que padres jesuítas da região de Sete             

Povos se recusaram a serem transferidos para outras terras ou a se submeterem ao              
domínio português. Com esse conflito, observamos que o Tratado de Madri teve de             

ser anulado até a formulação de outro acordo capaz de resolver os problemas da              

região sul. Foi então que, em 1777, o Tratado de Idelfonso foi assinado entre              
Portugal e Espanha. 

Por esse novo acordo, os portugueses teriam sua autoridade nas regiões do Rio              
Grande e Santa Catarina asseguradas. Em contrapartida, os espanhóis ficariam          

definitivamente com as colônias de Sacramento e a região de Sete Povos das             
Missões. Apesar da nova determinação, os portugueses acabaram se mantendo no           

controle das regiões jesuíticas do sul. Desse modo, o Tratado de Badajós, de 1801,              
acabou oficializando o domínio português nos Sete Povos das Missões. 

Atividades: 
1. Em 1713, um primeiro tratado foi assinado com o objetivo de se definir o               

processo de ocupação da região amazônica. Qual foi esse tratado? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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2. O  que o Tratado de Madri? 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

3. O que define a fronteira de um país atualmente? 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 

Grupo Escolar Municipal Monteiro Lobato  
Professora: Crescélia Aparecida de Oliveira  
Nome:_______________________________________________________  

Data:____/____/____  

Componente Curricular de História  
7º ano  
Aulas 1,2 
 

        A catequização dos nativos 

Visando agilizar a tarefa de conversão dos nativos, os padres jesuítas criaram,             

em várias partes da colônia, aldeamentos indígenas conhecidos como missões ou           
reduções. Nas missões, o trabalho de evangelização era feito por meio de missas,             

batismos, músicas, encenações teatrais e outros ensinamentos ligados à liturgia          
católica. Os padres procuravam combater alguns costumes dos nativos, como a           

poligamia e a antropofagia, visando transformar os habitos dessas populaçoes.  

Contudo mesmo quando pareciam aceitar a fé católica, os indígenas resistiram,            

preservando alguns costumes. A solução encontrada pelos religiosos foi adaptar          





55 

algumas celebrações, utilizar a língua nativa nas pregações, promover aulas de           
canto e encenações teatrais, traduzir obras religiosas para o Guarani a admitir            

alguns costumes não prejudiciais ao trabalho missionário, criando um ambiente de           
trocas culturais. 

Nas missões, além de participar das atividades pedagógicas e religiosas, os            
indígenas também cuidavam das tarefas agrícolas e artesanais, construíram igrejas          

e outras edificações, criavam animais e produziam instrumentos musicais.         
Orientados pelos jesuítas, os indígenas produziam instrumentos de sopro e cordas.  

 

Atividades: 

1 Como aconteceu  a catequização dos nativos? 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2. Como viviam os bandeirantes? (página 162) 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

3. O que provocou a Guerra dos Mascates? (página 165) 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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Ensino Religioso Escolar – Grupo Escolar Municipal Monteiro Lobato 
Coronel Martins, _______ de Novembro de 2020. 
Professor: Gilberto Bett  Turma: 7º ano 
Aluno(a): ___________________________________________ 13ª APOSTILA 
  

JUSTIÇA 
Justiça: defini-la não é fácil. 

Uns dizem que ela, por si só, não existe. 
Seria ela, o respeito às leis estabelecidas? 

Talvez não! Existem leis muito injustas! 
Injustiça já sabemos, é o contrário de justiça. 

Justiça seria então: 
Ato de dar a alguém o que lhe é devido. 

Respeitar os direitos do outro, a sua: 
 Dignidade, humanidade, equilíbrio,   prudência... 

  
Precisamos de: 

1. PRUDÊNCIA: para enxergar o justo e o injusto. 
2. TEMPERANÇA: para não deixar desviar nosso julgamento pelos nossos desejos          

pessoais. 
3. CORAGEM: precisamos dela para praticar e defendê-la. 

  
  

ATIVIDADE: 
  
1. Que virtude é chamada de virtude das virtudes? __________________________ 
  
2. Copie as virtudes que aparecem no texto. 
  
__________________________________________________________________ 
  
3. Copie as três definições de justiça existentes no texto e explique cada uma. 
 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

  
  
  
 
 

 

 

 

 
 

  
 
Gabarito: 

1 – Justiça. 
2 - Dignidade, humanidade, equilíbrio, prudência. 

3 - PRUDÊNCIA: para enxergar o justo e o injusto. TEMPERANÇA: para não deixar desviar nosso julgamento pelos nossos desejos pessoais. CORAGEM: precisamos dela para praticar                          
e defendê-la. 

  





57 

Informática  - Grupo Escolar Municipal Monteiro Lobato 
Coronel Martins, _______ de Novembro de 2020. 
Professor: Gilberto Bett Turma: 7º Ano 
Aluno: _____________________________________  13ª APOSTILA 
  
ATIVIDADE 01: CONTINUANDO O TRABALHO COM AS TELA DO POWERPOINT.          
COMPLETE OS SLIDES ABAIXO CONFORME SOLICITADO: 
  

1 - Complete o que a imagem pede: 
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2 - Complete o que a imagem está pedindo: 

  

Continuação na próxima apostila 

 

  

 




