
 

SÉRIE: 7º ANO 
TURNO: HORÁRIO ESPECIAL 
BIMESTRE: 2º BIMESTRE 
PERÍODO: 10/08 À 14/08/2020 

DISCIPLINA/DIA 
HORÁRIO/ 

PROFESSOR 
DATA CONTEÚDO PROPOSTA 

CIÊNCIAS  
 2ª FEIRA 

(13:00 ÀS 14:00) 
PROF. JURANDIR 

SOARES 

10/08 
Biomas Brasileiros 

 

 
01. A floresta amazônica oferece serviços ambientais fundamentais, dentre os quais inclui-se a manutenção 
 
a) da emissão de gases; ciclo vital e armazenamento de carbono. 
b) da fauna e flora; ciclo hidrológico e armazenamento de metano. 
c) do desmatamento; ciclo hidrológico e armazenamento de carbono. 
d) da biodiversidade; ciclo hidrológico e armazenamento de carbono. 
e) da biodegradação; ciclo hidrológico e armazenamento de carbono. 

 
02. Com base na informação, a seguir, assinale a alternativa CORRETA: A biodiversidade brasileira é 
extremamente rica, sendo composta por espécies endêmicas e não endêmicas. No território brasileiro, está 
localizada a mais extensa faixa da floresta Amazônica, a qual se configura no mais rico ecossistema em 
biodiversidade do planeta, no entanto, essa riqueza tem sido ameaçada em função 

 
a) da redução das temperaturas locais e regionais, como consequência da menor irradiação de calor para a 

atmosfera em função do solo exposto. 
b) da redução ou fim das atividades extrativas vegetais, muitas vezes, de baixo valor socioeconômico. 
c) do desmatamento que acontece principalmente como consequência da extração da madeira para fins 

comerciais, da instalação de projetos agropecuários, da instalação de projetos de mineração entre outros; 
d) do aumento dos índices pluviométricos, em consequência do fim da evapotranspiração. Estima-se que 

metade das chuvas que caem sobre as florestas tropicais é resultante da evapotranspiração. 
e) da redução do processo erosivo, o que leva a um empobrecimento dos solos, como resultado da retirada 

de sua camada superficial, e, muitas vezes, acaba viabilizando a agricultura. 
 

03. Tipo de vegetação característica da Floresta Amazônica, situada nas áreas de planícies inundáveis pelas 
cheias sazonais dos rios, com árvores que não ultrapassam 20 metros de altura. 
Essa vegetação corresponde à, 

 
 



 

a) Mata de Mangue. 
b) Mata de Veredas. 
c) Mata de Igapó. 
d) Mata de Babaçu. 
e) Mata de Terra Firme. 
 
04. Na região Norte o clima é muito quente e úmido e a vegetação predominante é: 
 
a) A Floresta Equatorial. 
b) A Mata Atlântica. 
c) A Mata dos Cocais. 
d) A Caatinga. 
e) O Cerrado. 

 
05. Leia com atenção os fragmentos de texto sobre os perfis florestais da Amazônia brasileira: 
 
TEXTO I: 
“Ocorrem em solo permanentemente alagado, em terrenos baixos próximos aos rios. Aparecem muitos 
arbustos e cipós. São incontáveis as epífitas. As árvores mais típicas são o taxi, o arapati e a mamorana.” 
TEXTO II: 
“Localizam-se sobre terrenos periodicamente alagados e sua composição florística varia de acordo com a 
duração do período em que ela é alagada. As árvores mais típicas são o cumaru-de-cheiro, a seringueira e o 
pau-mulato.” 
TEXTO III: 
“Ocupam terras mais altas numa área que abrange 90% da área total da bacia amazônica. As árvores são 
altas, carregadas de epífitas e cipós lenhosos. As florestas são compactas, perenifólias e higrófilas. Entre as 
espécies mais comuns aparecem o caucho, a castanha-do-pará e o acapu.” 
Fonte: Ross. Jurandyr L. Sanches (org). Geografia do Brasil. Edusp. p.163.1998 
Os dados fornecidos nos fragmentos de texto I, II e III destacam, respectivamente, os perfis das florestas 
amazônicas identificados como matas 

 
a) caducifólias, de planaltos e de várzeas. 
b) ciliares, de terra firme e de igapó. 
c) de igapó, de várzea e de terra firme. 
d) de terraços, de terra firme e de várzea. 
e) de inundação, de floração e de igapó. 



 

 
06. A vegetação desse importante bioma (domínio) brasileiro pode ser subdividida em: Igapó, Várzea e Mata 
de terra firma. Trata-se do: 
 
a) Bioma Pantanal 
b) Bioma Cerrado 
c) Bioma Amazônico 
d) Bioma Mata Atlântica 
e) Bioma Caatinga 

 

ENSINO RELIGIOSO 
2ª FEIRA 

(14:00 ÀS 14:30) 
PROF. MARCIANO 

SILVA 

10/08 
Lideranças Religiosas: 

Introdução 

 
Atividade reflexiva 
 
01. Escolha um líder religioso de sua preferência e complete o espaço abaixo com o nome dele. Depois, 
escreva as atitudes e qualidades que demonstram ser ele um bom líder a serviço da humanidade (bairro ou 
comunidade) 
 
a) _______________________é o meu modelo de líder religioso. 
 
b) Suas qualidades e atitudes que mais admiro são: 
 
Desenvolvimento da atividade 
  
Atividade de fácil desenvolvimento por envolver preferências pessoais. 

 

MATEMÁTICA 
3ª FEIRA 

(13:00 ÀS 13:30) 
PROF. WAGNER 

FILHO 

11/08 
Valor Numérico de uma 

Expressão Algébrica 

 
01.   Considere as expressões numéricas abaixo.  

 

5

A 10 6 4

B 2 64

   

 
 

 

É correto afirmar que o valor de A B  é  
 

a) 8     

b) 16     



 

c) 26     

d) 38     

e) 40 
 

HISTÓRIA  
 3ª FEIRA 

(13:30 ÀS 14:00) 
PROF. FLÁVIO 

COELHO  

11/08 As Cruzadas 

 
As Cruzadas, Guerra santa cristã contra os muçulmanos, provocaram verdadeiro “rebuliço” na Europe. Fé, 
ganancia, poder, honra, glória, violência... tudo isso estava em jogo nas famosas Cruzadas. 

 
Link do vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=q5pPTZ6lX7Y 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA  
 3ª FEIRA 

(14:00 ÀS 14:30) 
PROF.ª GEÓRGIA 

SOARES  

11/08 Basquete 

 
Querido aluno, 
 
Vamos começar nossas práticas? 
 
Bom, pensando no seu bem estar e nas possibilidades da sua casa, vamos trazer algumas atividades que você 
poderá fazer sem utilizar muitos recursos. 
Esporte Basquete- jogos pré – desportivos 
 
Atividade 1: 
Objetivos: 
- Estimular a coordenação motora, noção de espaço e força. 
 
 
Procedimentos 
 

 Utilizar folhas de jornal ou outro tipo de papel, faça várias bolas amassadas (pedir que amassem forte 
para a bola ficar bem firme). 

 Organize e coloque um cesto ou uma caixa em uma determinada distância que não seja tão longe. 
Distância mínima de 1m. 

 Pegue a bola para e arremesse para acertar dentro do cesto. 

 Tente fazer o máximo que puder, desloque-se com metas atingidas a maior quantidades de bolas 
acertadas e aumente a distância assim que atingir as metas de bolas acertadas. 

 
Atividade 2: 
 



 

 REPETIR O PROCEDIMENTO DA ATIVIDADE 1, porém agora irá fazer com o cesto com altura, não 
mais no chão. 

 Poderá ser utilizado cadeiras mesas e paredes. 

 As metas devem ser maiores do que as da primeira atividade, com progressões. 
 

INGLÊS  
 4ª FEIRA 

(13:00 ÀS 13:30) 
PROF. WEBSTON 

SILVA 

12/08 Reading Comprehension 

 
Leitura e interpretação de texto 
 
O aluno deverá fazer uso das técnicas de leitura e interpretação de texto, que foram ensinadas pelo professor, 
para resolver essa atividade. Pode ser utilizado um dicionário físico ou pesquisa na internet,além da consulta 
de livros. 
 
Sugestões de dicionários on-line: 
https://www.wordreference.com/enpt/ 
https://www.reverso.net/text_translation.aspx?lang=PT 

 
 

 
 
Texto para as questões de 01 a 04: 

https://kidtokid.com/wp-content/uploads/2014/06/Blog3Jokes-400x266.jpg 

 
01. A partir do seu conjunto de características esse gênero textual pode ser classificado como: 
 

a) Joke  
b) Recipe  



 

c) Shopping list 
d) Birthday invitation 

 
 
02. Com a ajuda de livros, dicionário ou mesmo na internet procure a definição do gênero textual “PIADA ou 
ANEDOTA”. 
 
 
03. O vocabulário é um componente relevante no processo de aquisição de uma outra língua estrangeira. A 
partir do texto, procure em um dicionário as palavras correspondentes em inglês a “RÉGUA”  e “PEDRA”. 
 
04. Estabeleça uma relação entre o conteúdo da mensagem e os códigos não verbais (no caso, os desenhos). 
 

 
GEOGRAFIA 

4ª FEIRA 
(13:30 ÀS 14:00) 
PROF. ADRIANO 

RAMALHO 

12/08 Impactos Ambientais 

 
01. (Unesp 2020). As figuras mostram, em três momentos distintos, a distribuição da qualidade do hábitat em 
uma região. 
 

 
 



 

Considerando conhecimentos de preservação ambiental, uma medida para minimizar os impactos da situação 
representada pelas figuras é  
 
 
a) o combate à prática de biopirataria.     
b) a criação de um cinturão agrícola.     
c) a adoção do sistema de terraceamento.     
d) o remanejamento de espécies ameaçadas.    
e) a implantação de corredores ecológicos.     

 
02. (Famema 2020) Para cumprir os objetivos ratificados pelo Acordo de Paris, o Brasil, entre outras medidas, 
deve  
 
a) restaurar e reflorestar hectares de florestas.    
b) reduzir o descarte inadequado de resíduos sólidos.    
c) diminuir o uso sustentável de bioenergia.    
d) expandir a capacidade dos centros de reciclagem.     
e) ampliar as fontes energéticas não renováveis.     

 
03. (Ufms 2020) Leia o texto a seguir. 
 
“Tem como objetivo viabilizar o desenvolvimento sustentável a partir da compatibilização do desenvolvimento 
socioeconômico com a conservação ambiental, logo este mecanismo de gestão ambiental consiste na 
delimitação de regiões ambientais e atribuição de usos e atividades compatíveis segundo as características 
(potencialidades e restrições) de cada uma delas”. 
 

(Disponível em: https://www.oeco.org.br. Acesso em: 31 out.2019. Adaptado). 

 
O texto presente no enunciado é referente ao:  
a) Plano de recuperação de áreas degradadas.    
b) Plano diretor ambiental.    
c) Zoneamento ecológico-econômico.    
d) Plano de desenvolvimento ambiental.    
e) Estudo de impacto ambiental.    

 
 



 

 
04. (Unesp 2020) As abelhas são responsáveis pela maior parte da polinização em nosso planeta. Mesmo 
assim, estão sendo eliminadas, colocando em risco a conservação da biodiversidade e a segurança alimentar 
na Terra. Dentre as práticas que acirram o extermínio de abelhas, pode-se citar  
 
a) o terraceamento e o avanço da biotecnologia.     
b) a transgenia e a expansão de plantas silvestres.     
c) a rotação de culturas e a mecanização do campo.     
d) o uso de sementes crioulas e a silvicultura.     
e) a monocultura e o uso de agrotóxicos.     

 
05. (Enem 2019)  O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) está 
investigando o extermínio de abelhas por intoxicação por agrotóxicos em colmeias de São Paulo e Minas 
Gerias. Os estudos com inseticidas do tipo neonicotinoides devem estar concluídos no primeiro semestre de 
2015. Trata-se de um problema de escala mundial, presente, inclusive, em países do chamado primeiro mundo, 
e que traz, como consequência, grave ameaça aos seres vivos do planeta, inclusive ao homem. 
 

IBAMA. Polinizadores em risco de extinção são ameaça à vida do ser humano. Disponível em: www.mma.gov.br. Acesso 
em: 10 mar. 2014. 

 
 
Qual solução para o problema apresentado garante a produtividade da agricultura moderna?  
 
a) Preservação da área de mata ciliar.     
b) Adoção da prática de adubação química.     
c) Utilização da técnica de controle biológico.     
d) Ampliação do modelo de monocultura tropical.     
e) Intensificação da drenagem do solo de várzea.     

 
06. (Ufjf-pism 3 2019)  O presidente norte-americano Donald Trump anunciou, no início de junho de 2017, que 
os Estados Unidos abandonarão o Acordo de Paris, sob o pretexto de que o pacto climático é “desvantajoso" 
para os interesses da economia dos Estados Unidos. O Acordo de Paris foi assinado em 2015, na capital 
francesa, por 195 de 197 países (as exceções são Síria e Nicarágua), na Convenção da ONU sobre Mudanças 
Climáticas. 
 

(Texto adaptado. Disponível em: <http://www.bbc.com>. Acesso em: 14 jun. 2017.) 

 



 

 
Assinale a alternativa CORRETA. O Acordo de Paris tem como principal objetivo:  
 

a) manter o aumento das temperaturas médias globais abaixo dos 2 C  em relação à era pré-industrial.     

b) regulamentar o mercado de crédito de carbono, de maneira a reduzir as emissões de gases de efeito estufa.     
c) garantir o desenvolvimento sem comprometer a capacidade de atender as necessidades das futuras 

gerações.     
d) discutir os impactos da sociedade de consumo e da urbanização para o desenvolvimento sustentável.     
e) reduzir, com a produção de biomassa, as emissões de gases derivados da queima de combustíveis fósseis.     
 

 
LÍNGUA 

PORTUGUESA  
 4ª FEIRA 

(14:00 ÀS 14:30) 
PROF. FERNANDO 

SANTOS 

12/08 Estudo de Texto 

 
(SEDUCE-GO 2012). Leia o texto abaixo e, a seguir, responda às questões 1e 2: 

 

  
 



 

 
 

01. As falas das personagens revelam uma linguagem predominantemente 
 
a) Rural 
b) Formal 
c) Urbana 
d) Jornalística 

 
02. No texto, a mãe do menino 
 
a) Decidiu que o filho deveria comer mais. 
b) Entendeu que o filho deveria repetir de ano. 
c) Achou que o filho queria repetir a comida. 
d) Percebeu que o filho perguntou se podia repetir de ano. 
 
Veja as orações presentes na tirinha: 
 
• “Criança também gosta de telefone...” 
• “... tem um fusca verde aí na frente?” 
• “Já vou descer!” 

 
 



 

  
LÍNGUA 

PORTUGUESA  
 5ª FEIRA 

(13:00 ÀS 13:30) 
PROF. FERNANDO 

SANTOS 

13/08 
Verbos de Predicação 
Completa e Incompleta 

 

01. Assinale a opção que mostra a sequência correta em relação à predicação de cada forma verbal:  
 

a) [      ] transitivo direto – transitivo direto – intransitivo  
b) [      ] transitivo indireto – transitivo indireto – intransitivo 
c) [      ] transitivo indireto – transitivo direto – transitivo direto  
d) [      ] transitivo indireto – transitivo direto – intransitivo  
e) [      ] intransitivo – verbo de ligação – intransitivo  

 
02. Os termos ‘de telefone’ e ‘um fusca verde’, com base em sua resposta anterior, exercem, respectivamente, 

as funções sintáticas de: 
 

 OFICINA DE 
LÍNGUA 

PORTUGUESA  
 5ª FEIRA 

(13:30 ÀS 14:00) 
PROF.ª MARÍLIA 

VIEIRA 

13/08 Charge 

 
01.  
 

 
 



 

 
Para causar o humor no texto, seu produtor se utiliza de um jogo de sentidos no uso da expressão “PETRÓLEO 
REFINADO”. Um dos sentidos possíveis para a palavra destacada é petróleo 
 

a) Estruturado. 
b) Mal humorado. 
c) Diversificado. 
d) Bem educado. 

 
02.  
 

 
Disponível em: <http://zip.net/bkttDg>. Acesso em: 2 abr. 2014. 
 
Esse texto aborda  
 

a) A importância da madeira para o artesanato.  

b) A utilidade dos códigos de emergência.  

c) O acúmulo de lixo nas ruas da cidade.  

d) O problema do desmatamento. 

 
 
 



 

 
03. 
 

 
 
Fonte: http://1.bp.blogspot.com/_t1zMfzMpdfs/S_KY_kWyomI/AAAAAAAAAoo/73Iky9ZJDNQ/s1600/etica-e-moral.jpg (ultimo 
acesso em 01/11/2011)  

 
Observando a imagem e os valores éticos, conclui-se que  
 
a) Se tem uma boa informação a respeito da ética.  

b) Haja um meio de informar e ensinar sobre a ética.  

c) A ética serve para que haja um equilíbrio e bom funcionamento social, que ninguém saia prejudicado.  

d) Ética é respeitada por maioria das pessoas. 

 
 
 
 
 
 



 

 
04.  
 

 
Fonte: http://4.bp.blogspot.com/_RQYZBIZTqvA/S_AOGGSJCjI/AAAAAAAAAko/3rTSXeHbA6U/s400/Professor.jpg (ultimo 
acesso em23/11/2011) 

 
Na imagem pode ser concluído que as salas de aula hoje em dia é 
 
a) superlotada, devido a má frequência de alunos. 

b) superlotada, devido a má frequência de professores. 

c) superlotada, devido a lotação de alunos por sala. 

d) superlotada, devido a lotação de professores por sala. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
05.  
 

 
 
A charge abaixo apresenta uma crítica em relação a 
 
a) A inversão do papel do homem na sociedade atual.  

b) A mulher que tem de trabalhar fora para se manter.  

c) Os homens que se mostram dispostos a ajudarem em casa.  

d) A mulher que exerce um papel submisso ao homem.  

 

 
MATEMÁTICA   

 5ª FEIRA 
(14:00 ÀS 14:30) 
PROF.WAGNER 

FILHO 

13/08 
Exercícios com 

Expressões Algébricas 
 

01.   O valor numérico da expressão 

2

3

xy xy
E ,

x x





 para x 4  e y 3,   é  

a) 
1

5
     

b) 
2

5
    



 

c) 
3

5
     

d) 
4

5
    

e) 1 

 

OFICINA DE 
MATEMÁTICA   

 6ª FEIRA 
(13:00 ÀS 13:30) 

PROF. RAPHAELL 
MARQUES 

14/08 
Questões sobre Múltiplos 

e Divisores 

 
01. Escreva todos os números naturais menores que 100 e múltiplos de sete. 
 
02. Determine todos os divisores dos números abaixo. 
 
a) 12 
b) 20 
c) 40 

 

OFICINA DE 
CIÊNCIAS 
6ª FEIRA 

(13:30 ÀS 14:00) 
PROF. TÉRCIO 

CÂMARA 

14/08 
Biomas Brasileiros 

 

 
Responder ao QUIZ do Racha Cuca no endereço abaixo:  
 
Disponível em: https://rachacuca.com.br/quiz/2461/biomas-brasileiros/ 

 
 01. Qual o bioma predominante na região nordeste do Brasil? 

 
 02. Complete: A Mata Atlântica está sendo destruída ... 

 
a) Para a urbanização, construção de rodovias e desenvolvimento industrial. 
b) Para o cultivo do café. 
c) A Mata Atlântica não está sendo destruida. 
d) Para o cultivo da cana-de-açúcar. 
e) Para o extrativismo vegetal. 

  
 03. O Cerrado é predominante em qual Região? 

 
a) Sul 
b) Sudeste 
c) Norte 



 

d) Nordeste 
e) Centro Oeste 

 
04. O Cerrado se caracteriza por conter? 

 
a) Árvores com troncos grossos e muito altas, formando florestas. 
b) Árvores baixas, com troncos retorcidos e de aparência seca. 
c) Cactos e palmeiras, longe uns dos outros. 
d) Pinheiros altos e de troncos finos. 
e) Vegetação de gramíneas. 

 
 05. A Vegetação do Sul do país chama-se? 

 
 06. A Mata de Cocais é um pequeno bioma localizado onde? 

 
a) No Norte brasileiro, perto da linha do Equador. 
b) Não existe esse bioma. 
c) Na fronteira do Nordeste com o Norte, área do estado do Maranhão. 
d) No Extremo Sul do Rio Grande do Sul, Região Sul do País. 
e) É uma faixa litorânea que cobre o litoral do Sudeste e Sul. 

 
07. Quantos são os principais biomas brasileiros? 

 
a) 9 
b) 5 
c) 7 
d) 6 
e) 4 

 
08. Qual alternativa apresenta as 2 palavras sinônimas? 

 
a) Amazônia e Amazônico 
b) Caatinga e Cerrado 
c) Mata Atlântica e Mata de Cocais. 
d) Campos e Pampas. 
e) Floresta Amazônica e Mata Atlântica. 



 

 
09. A Amazônia é uma: 

 
a) Floresta 
b) Bioma 
c) Os Biomas seguem limites demarcados pelo homem? 
d) Sim 
e) Não 

 

ARTE 
 6ª FEIRA 

(14:00 ÀS 14:30) 
PROF. MADSON 

COELHO 

14/08 

A composição do Texto 
Dramático Prólogo, 

Cenas, Atos, Epílogos e 
Rubricas 

 
Produção de texto e dramatização 
 
Desenvolvimento da atividade 

  

 Em grupos de 5 a 10 alunos, elaborem um texto dramático com a presença dos elementos vistos em aula.  

 Em seguida, verifiquem quesitos como a ortografia e o ritmo da história com o auxílio do professor e elabore 

uma encenação do seu texto.  

 Dividam personagens, separem figurinos, cenários e ponham em prática o teatro elaborado na sala de aula.  

 Dividir tarefas é fundamental. Todo trabalho em grupo deve ser registrado em foto e vídeo. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SÉRIE: 7º ANO 
TURNO: HORÁRIO ESPECIAL 
BIMESTRE: 2º BIMESTRE 
PERÍODO: 17/08 À 21/08/2020 

DISCIPLINA/DIA 
HORÁRIO/ 

PROFESSOR 
DATA CONTEÚDO PROPOSTA 

CIÊNCIAS  
 2ª FEIRA 

(13:00 ÀS 14:00) 
PROF. JURANDIR 

SOARES 

17/08 
Biomas Brasileiros 

 

 
01. O Cerrado é o segundo maior bioma do território brasileiro em área, sendo superado apenas pela: 
 
a) Caatinga. 
b) Mata das Araucárias. 
c) Amazônia. 
d) Mata Atlântica. 
e) Pampa. 
 
02. Caracteriza-se pela presença predominante de árvores de pequeno porte espalhadas por uma cobertura 
descontínua de gramíneas. 
 
A partir da aplicação dos resultados das pesquisas realizadas para corrigir seus solos, essa formação vegetal 
foi sendo devastada, porque seu território tornou-se área de expansão da produção de grãos para exportação. 
 
Assinale a alternativa que contém o nome da formação vegetal à qual o texto se refere. 
 
a) Floresta Subtropical. 
b) Caatinga. 
c) Mangue. 
d) Cerrado. 
e) Mata de Araucária. 
 
03. Sobre a caatinga, analise as afirmativas. 
 
I. Bioma que apresenta chuvas irregulares, secas prolongadas e temperaturas elevadas. 

II. Bioma que apresenta plantas denominadas xeromórficas. 

III. Segundo maior bioma brasileiro. 

IV. Apresenta plantas adaptadas ao fogo, com gemas subterrâneas, troncos com grossas epidermes e 



 

sementes com germinação induzidas pelo calor. 

 

Estão corretas apenas as afirmativas 
 
a) I e II. 

b) I e III. 

c) II e III. 

d) III e IV. 

e) II e IV. 

 
04. É uma mata seca que perde suas folhas durante a estação seca. Apenas o juazeiro, que possui raízes 
muito profundas para capturar água do subsolo, e algumas palmeiras não perdem as folhas. As plantas [...] 
estão adaptadas às condições climáticas e possuem várias adaptações fisiologias para sobreviver à seca. 
ROSS, Jurandyr. Geografia do Brasil. 4 ed. São Paulo: Edusp, 2001. p. 174. (Adaptado) 
 
O texto acima descreve as características da vegetação: 
 
a) da Mata Atlântica. 

b) do Pantanal. 

c) do Cerrado. 

d) do Pampas. 

e) da Caatinga. 

 
05. “A Caatinga é o único bioma exclusivamente brasileiro e o ecossistema semiárido mais biodiverso do 
mundo. Esta exclusividade faz também com que tenham muitas espécies endêmicas (que só acontecem 
neste bioma) e paisagens únicas.” 
João Arthur Seyffarth Coord. Núcleo Caatinga/ MMA. 
 
Sobre a caatinga é correto afirmar: 
 
I. É apontada como um dos biomas mais críticos em termos de conservação da biodiversidade no país. Ainda 

assim é o ecossistema brasileiro mais desprotegido. 

II. Mais de 50% da área da caatinga já foi alterada por lavouras e pastagens, sua biodiversidade ameaçada 

pela presença humana, e em muitas regiões tenda a transformar-se em deserto. 



 

III. Domina em toda a região nordestina. Essa vegetação resiste às mais prolongadas secas, até mesmo 

sobre terrenos impermeáveis. 

IV. Os cactos, xiquexiques, mandacarus são espécies da caatinga, pobres em folhas e ricas  em espinhos. 

Estão corretas somente as opções: 

 
a) I, II e III 

b) II, III e IV 

c) III e IV 

d) I, II e IV 

 
06. Com relação aos biomas brasileiros, assinale a opção correta. 
 
a) A caatinga é constituída por árvores baixas, arbustos com poucas folhas, cactáceas e bromeliáceas. 

b) Os pampas, vegetação característica do estado do Paraná, são predominantemente formados por 

pinheiros do gênero Araucária. 

c) A floresta amazônica é uma região cuja vegetação é característica de ambientes costeiros, com 

predominância de cactáceas. 

d) Formação arbórea aberta com vegetação herbácea abundante e presença de árvores geralmente 

pequenas com tronco retorcido e de casca grossa são características predominantes da caatinga. 

e) A mata atlântica possui vegetação com arbustos de pequeno porte de poucas folhas e com muitas 

gramíneas. 

 

ENSINO RELIGIOSO 
2ª FEIRA 

(14:00 ÀS 14:30) 
PROF. MARCIANO 

SILVA 

17/08 
Lideranças Religiosas 
do Ocidente: Judaísmo 

 

01. Pesquisar e realizar uma lista simples contendo as principais religiões, ou igrejas, existentes em seu bairro 
ou comunidade. Em seguida, preencher o quadro abaixo. 
 

Religiões Igrejas Cristãs 
Católicas 

Igrejas Cristãs 
Evangélicas 

   

   

   

   
 

MATEMÁTICA 18/08 Termos Algébricos  



 

3ª FEIRA 
(13:00 ÀS 13:30) 
PROF. WAGNER 

FILHO 

01. Considere os símbolos,  e  como operações matemáticas básicas, e as seguintes igualdades:  
 

 
 
Sendo assim, assinale o número que corresponde ao resultado da expressão 
 

  
 
a) 1    
b) 2     
c) 3     
d) 4     
e) 5     
 

02. Um reservatório está com 1,5  metros cúbicos de água mineral. Pretende-se encher botijões de água com 

capacidade de 20  litros cada um. Supondo que não haja desperdício de água no enchimento desses botijões, é 

CORRETO afirmar que, com toda a água contida no reservatório, encheremos a seguinte quantidade de botijões  

 
a) 7,5.     
b) 75.     
c) 750.     
d) 7.500.     
e) 30.     
  

 
 
 



 

HISTÓRIA  
 3ª FEIRA 

(13:30 ÀS 14:00) 
PROF. FLÁVIO 

COELHO  

18/08 Crise do Século XIV 

 

01. “Os promotores das cruzadas e os cruzados haviam se colocado, pelo menos, três objetivos: a conquista da 
Terra Santa de Jerusalém, a ajuda aos bizantinos e a união da cristandade contra os infiéis. Mas nenhum 
desses objetivos havia sido alcançado plenamente. Nas palavras de um importante historiador da Idade Média, 
‘Se os cruzados são os grandes perdedores da expansão cristã, os grandes ganhadores foram, em definitivo, os 
comerciantes’.” 
Citado em LE GOFF , Jacques. La Baja Edad Media. Madrid: Siglo XXI, 1985. 
Nesse afã de conquistar as rotas comerciais do Mediterrâneo, os venezianos conseguiram fundar o Reino Latino 
de Constantinopla, após saquearem a cidade bizantina. Em qual das cruzadas realizadas pelos europeus 
ocorreu esse fato? 
 
a) Quarta Cruzada (1202-1204) 

b) Sétima Cruzada (1250) 

c) Terceira Cruzada (1189-1192) 

d) Primeira Cruzada (1096-1099) 

e) Quinta Cruzada (1218-1221) 

 
02. (FUVEST) É sabido que as Cruzadas foram um fenômeno histórico muito importante na Idade Média.  
Comente suas motivações:   religiosas, econômicas e políticas.     
 
03. Leia, com atenção, as considerações sobre o movimento conhecido como Cruzadas e, em seguida, faça o 
que se pede. "Guerra proclamada pelo Papa em nome de Cristo e travada como iniciativa do próprio Cristo para 
a recuperação da propriedade cristã ou em defesa da Cristandade contra inimigos externos. O movimento das 
Cruzadas era em certo sentido uma extensão da guerra que estava sendo travada contra os muçulmanos na 
Espanha e na Sicília."  (LOYN, H.R. "Dicionário da Idade Média")  
 
Cite e analise duas repercussões do movimento das Cruzadas para o ocidente medieval: 
 
 

 
EDUCAÇÃO FÍSICA  

 3ª FEIRA 
(14:00 ÀS 14:30) 

PROF.ª GEÓRGIA 
SOARES 

18/08 Beisebol 

 

01. Elabore um pequeno resumo do esporte beisebol, conforme a aula, e para te auxiliar, assista O vídeo: 
Regras básicas do beisebol, contendo um breve resumo do esporte. Dentro do texto, você poderá utilizar este 
link como apoio da sua atividade. https://www.youtube.com/watch?v=R8_vY5mVOIY  

 
02. Escreva as posições dos jogadores. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=R8_vY5mVOIY


 

INGLÊS  
 4ª FEIRA 

(13:00 ÀS 13:30) 
PROF. WEBSTON 

SILVA 

19/08 Reading Comprehension 

 

Texto para as questões de 01 a 04 : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
https://kidtokid.com/wp-content/uploads/2014/06/Blog3Jokes-400x266.jpg 

 

01. A partir do seu conjunto de características esse gênero textual pode ser classificado como: 
 

a) joke  
b) recipe  
c) shopping list 
d) birthday invitation 

 

02. Com a ajuda de livros, dicionário ou mesmo na internet procure a definição do gênero textual “PIADA ou 
ANEDOTA”. 
 
03. O vocabulário é um componente relevante no processo de aquisição de uma outra língua estrangeira. A 
partir do texto, procure em um dicionário as palavras correspondentes em inglês a “RÉGUA”  e “PEDRA”. 
 
04. Estabeleça uma relação entre o conteúdo da mensagem e os códigos não verbais (no caso, os desenhos). 
 
 
 

https://kidtokid.com/wp-content/uploads/2014/06/Blog3Jokes-400x266.jpg


 

GEOGRAFIA 
 4ª FEIRA 

(13:30 ÀS 14:00) 
PROF. ADRIANO 

RAMALHO 

19/08 Impactos Ambientais 

 

01. (Unioeste 2019)  “(...) os problemas relacionados à seca se fazem sentir sobre o planeta há muito tempo, 
embora sua gravidade tenha se acentuado nos últimos anos, principalmente em consequência do aumento 
populacional em áreas com baixa capacidade produtiva” 
 

(MENDONÇA, F.A.; DANNI-OLIVEIRA, I.M. Climatologia: noções básicas e climas do Brasil. São Paulo: Oficina de Textos, 

2007, p. 195). 

 
Acerca dos processos de desertificação que ocorrem no mundo, assinale a alternativa CORRETA.  

 
a) Apesar de o conceito de desertificação ser controverso entre os cientistas, definem-se como desertificação 
somente os processos de origem natural.     
b) Os processos de desertificação podem ser classificados como desertificação climática (de origem natural) e 
desertificação ecológica (de origem antropogênica).     
c) Os processos de desertificação ecológica estão sempre associados com as bordas de desertos, como o 
Sahel africano.     
d) As atividades humanas constituem um dos principais agentes do processo de desertificação, porém, o 
homem e a sociedade não são atingidos pelos resultados de tal processo.     
e) Nem a desertificação natural nem a desertificação ecológica são registradas no Brasil, onde ocorrem 
somente, de forma isolada, os processos de arenização.     

 
02. (G1 - cps 2019)  Tanto a comunidade científica internacional quanto os governos e as entidades não 
governamentais ambientalistas vêm alertando para a perda da diversidade biológica em todo o mundo, 
particularmente nas regiões tropicais, pois as pressões econômicas estão levando a uma ampla conversão das 
florestas tropicais em um mosaico de habitats alterados por ação humana. 
 
Assinale a alternativa que apresenta um dos principais processos responsáveis pela diminuição da 
biodiversidade tropical nativa.  

 
a) A ampliação desordenada das fronteiras agropecuárias dentro de áreas nativas.     
b) Os investimentos e pesquisas para descobrir fontes alternativas de recursos.     
c) A fiscalização no que diz respeito à exploração da natureza e à poluição.     
d) O uso sustentável dos recursos bióticos e abióticos.     
 
03. (Ufrgs 2019) Observe a imagem abaixo. 
 



 

 
A partir das informações da campanha, considere as afirmações abaixo. 
 
I. O excesso de plástico lançado irregularmente em cursos d'água e oceanos tem impacto na dinâmica 
ambiental dos oceanos, afetando sobretudo as espécies marinhas. 
II. A produção do canudo de plástico, cujo tempo de uso é muito curto, contribui para o consumo de petróleo, 
uma fonte não renovável. 
III. Canudos são resíduos generalizados mundialmente e levam muito tempo para se decompor. 
 
Quais estão corretas?  

 
a) Apenas I.    
b) Apenas II.     



 

c) Apenas III.     
d) Apenas I e III.     
e) I, II e III.     

 
04. (Ueg 2018)  Sobre os atuais problemas ambientais, tem-se que   
 
a) as Ilhas de Calor (IC) são áreas urbanas que apresentam temperatura mais elevada que as áreas em seu 

entorno.     

b) as chuvas ácidas constituem fenômenos naturais que ocorrem nas regiões florestais da Amazônia e no sul 

do Brasil.     

c) o Efeito Estufa é um fenômeno natural que impede a entrada da luz solar na atmosfera, provocando seu 

aquecimento.     

d) a inversão térmica caracteriza-se pelo resfriamento da temperatura na baixa atmosfera e é decorrente do 

aquecimento global.     

e) o El Niño é resultante do processo de aquecimento global e se caracteriza pela elevação anormal das águas 

do oceano Atlântico.     

 
05. (Ufrgs 2018)  Assinale a alternativa correta sobre o Acordo de Mudanças Climáticas de Paris e o contexto 
das mudanças climáticas globais.  
 
a) O Acordo de Paris sobre Mudanças Climáticas foi assinado por todas as 196 nações que fazem parte da 

Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima em 2016.    

b) O Acordo de Paris objetiva manter o aumento da temperatura média global em 5 °C, em comparação com os 

níveis pré-industriais.    

c) As discussões do Acordo de Paris trouxeram à luz a informação de que um iceberg de 5.800 quilômetros 

quadrados desprendeu-se de uma plataforma Antártica formada por gelo marinho, em 2017.    

d) O objetivo do Acordo de Paris pretende ser alcançado através de compromissos nacionais para reduzir as 

emissões antropogênicas dos gases de efeito estufa, antes do final deste século.    

e) O Brasil deixou de ratificar o Acordo de Paris em 2017, com repercussões significativas na política de 

desenvolvimento sustentável do país.    

 
06. (Enem PPL 2018)  A rotação de culturas é um método que consiste na alternância de uma cultura de uma 



 

leguminosa com uma outra cultura de não leguminosa, por exemplo, a alternância de uma plantação de cana ou 
milho com uma de amendoim ou feijão, periodicamente. Assim, em uma safra planta-se uma não leguminosa e 
na entressafra uma leguminosa, deixando os restos das leguminosas nas áreas onde se pretende plantar outra 
cultura. 
 
REZENDE, M. O. O. et al. Importância da compreensão dos ciclos biogeoquímicos para o desenvolvimento sustentável. São 
Carlos: Instituto de Química de São Carlos/USP, 2003 (adaptado). 

 
 
A forma de manejo exemplificada desenvolve um modo de uso da terra que proporciona a  

 
a) redução dos nutrientes no solo.     
b) compactação das camadas superficiais.     
c) fixação do nitrogênio pelas raízes dos vegetais.     
d) intensificação da erosão pelo intemperismo físico.     
e) concentração de sais por mecanismo de irrigação.     
 

LÍNGUA 
PORTUGUESA  

 4ª FEIRA 
(14:00 ÀS 14:30) 

PROF. FERNANDO 
SANTOS 

19/08 Estudo de Texto 

 

Classifique os verbos em destaque quanto à transitividade. 
 
01. Eu comprei um carro. 

02. Gustavo trabalha muito. 

 

 LÍNGUA 
PORTUGUESA  

 5ª FEIRA 
(13:00 ÀS 13:30) 

PROF. FERNANDO 
SANTOS 

20/08 
Verbos de Predicação 

Completa e Incompleta-
Cont. 

 
Classifique os verbos em destaque quanto à transitividade. 
 

01. Ela quis agradar a mim. 

02. Ela gosta de carros luxuosos. 
 

  
OFICINA DE LÍNGUA 

PORTUGUESA  
 5ª FEIRA 

20/08 Charge 

 

Texto para as questões 1 a 3: 



 

(13:30 ÀS 14:00) 
PROF.ª MARÍLIA 

VIEIRA 

 
Fonte: https://docplayer.com.br/docsimages/ 66/54421754/images/12-1.jpg 

 

01. O texto tem a finalidade de 
 
a) informar sobre um acontecimento de caráter jornalístico. 
b) informar sobre a dificuldade de vagas de emprego para deficientes. 
c) despertar a sensibilidade artística e a criatividade. 
d) chamar a atenção para um problema social. 

 
02. Esse texto demonstra um desafio para a sociedade contemporânea e exige uma combinação entre 
 
a) participação política e formação profissional diferenciada. 
b) exercício da cidadania e políticas de transferência de renda. 
c) modernização das leis e ampliação do mercado de trabalho. 
d) universalização de direitos e reconhecimento das diferenças. 

 
 
03. Quanto a esse texto, é correto afirmar que 

https://docplayer.com.br/docsimages/


 

 
a) é um gênero jornalístico que faz uso somente da linguagem não verbal. 
b) é um gênero jornalístico que contém linguagem verbal e não verbal. 
c) é um gênero da esfera jornalística que envolve somente a linguagem não verbal. 
d) é um gênero jornalístico que contém apenas elementos da linguagem verbal. 

 
Texto para as questões 4 e 5: 
 

 
Disponível em: http://www.arionaurocartuns.com.br/2016 /04/chargetransito-violento.html. Acesso em: 17 jun. 2019.  

 

 
 
04. Ao associar a linguagem verbal e não verbal, conclui-se que as pessoas que atravessam na faixa de 
pedestre estão  
 



 

a) apáticas.  
b) tranquilas.  
c) apavoradas.  
d) indiferentes. 

 
05. No trecho “Hoje o trânsito está tranquilo”, a palavra “hoje” estabelece uma relação de  
 
a) intensidade.  
b) negação  
c) tempo.  
d) lugar. 

 

MATEMÁTICA   
 5ª FEIRA 

(14:00 ÀS 14:30) 
PROF.WAGNER 

FILHO 

20/08 

 
Adição Algébrica e 

Multiplicação de Termos 
Algébricos 

 

 

01. Com relação à potenciação e radiciação, analise as assertivas abaixo. 
 

I. O resultado da expressão 35 3 36: 16 7    igual a 137.  

II. O resultado da expressão 416 2 : 4 225 27   está entre 420  e 440.  

III. A raiz quadrada de oitenta e um é igual a três elevado ao quadrado. 

 

É correto o que se afirmar em  

 
a) III, apenas.    
b) I, apenas.    
c) I e III, apenas.    
d) II, apenas.    
e) I, II e III.    

 

 

 

 



 

 
 
 

OFICINA DE 
MATEMÁTICA 

6ª FEIRA 
(13:00 ÀS 13:30) 

PROF. RAPHAELL 
MARQUES 

 
21/08 

 
 

Geometria Plana, Ponto, 
Reta e Plano 

 

 
01. Os conceitos primitivos da geometria são: 
 

a) ponto, segmento e reta. 

b) ponto, segmento e plano. 

c) ponto, reta e semi-reta. 

d) ponto, reta e plano. 

 

02. Sendo r e s retas concorrentes, podemos afirmar que o conjunto 𝑟 ∩ 𝑠 é: 

 
a) unitário 

b) vazio 

c) infinito 

d) iguais 

 

03. Um segmento   é um conjunto formado: 

 
a) apenas pelo ponto M. 

b) apenas pelos pontos  M e N. 

c) pelos pontos que estão entre M e N. 

d) por infinitos pontos. 

 

OFICINA DE 
CIÊNCIAS 
6ª FEIRA 

(13:30 ÀS 14:00) 
PROF. TÉRCIO 

CÂMARA 

21/08 
Biomas Brasileiros 

 

 

01. Qual o maior bioma da América latina? 
 

(   ) Caatinga 

(   ) Cerrado 

(   ) Pampas 

(   ) Floresta Amazônica 

(   ) Campos Sulinos 

 

02. Quantos são os biomas brasileiros? 
 

MN



 

03. Considere as afirmativas sobre BIOMAS e assinale a alternativa CORRETA!: I- Mata Atlântica estende-se 
desde o Rio Grande do Norte até o sul do país. II - Cerrado ocupa cerca de 25% do território. III - Pampa é um 
bioma localizado no norte do Brasil. IV - Pantanal é mais conhecido por suas planícies alagadas até mesmo em 
épocas mais secas. V - Amazônia ocupa cerca de 49% do Brasil. VI - Caatinga ocupa a região sul do Brasil. 
 

(   ) Todas as afirmativas estão CORRETAS. 

(   ) Apenas as afirmativas I, II, IV e V estão CORRETAS. 

(   ) Apenas as afirmativas I, III, IV e VI estão CORRETAS. 

(   ) As afirmativas IV, V e VI estão INCORRETAS. 

(   ) Todas as afirmativas estão INCORRETAS. 

 

04. Qual dos Biomas Brasileiros possui animais como o Corrupião, a Cascavel, o Gavião Carcará e a Ararinha-
Azul? 
 
05. Após a ocupação humana, restam apenas 8,5% de áreas com mais de 100 hectares cobertas pela 
vegetação nativa. Que BIOMA corresponde a essa afirmativa? 
 
(   ) Mata Atlântica  

(   ) Amazônia 

(   ) Pampa  

(   ) Pantanal 

(   ) Caatinga 

 
06. Mais de 1200 novas espécies foram identificadas entre 1999 e 2009 no bioma da Amazônia. Essa afirmação 
é verdadeira ou falsa? 
 
(   ) Verdadeiro 

(   ) Falso 

 
07. Quais estados brasileiros estão predominando o bioma da Mata Atlântica? 
 
(   ) AM, RR, AP, AC, RO, AP, MA, PA, TO e MT. 
(   ) AM, RR, AP, AC, RO, AP, MA, PA e MT. 
(   ) AM, RR, AP, AC, RO, PA e MA. 
(   ) AM, RR, AP, AC, RO, PA, MA, TO, MT e GO. 



 

(   ) N.D.A. 
 
08. Quais são os biomas brasileiros? 
 
(   ) Amazonas, Pampas, Caatinga, Cerrado, Campos Sulinos e Desertos. 
(   ) Floresta tropica, Floresta boreal e Praias. 
(   ) Amazonas, Pampas, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica e Pantanal. 
 
09. O bioma Pampa também pode ser chamado de campos sulinos. Verdadeiro ou falso? 
 
(   ) Verdadeiro 
(   ) Falso 
 
10. O Pantanal está, no Brasil, apenas nos estados do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul. Verdadeiro ou 
falso? 
 
(   ) Verdadeiro 
(   ) Falso 
 

ARTE 
 6ª FEIRA 

(14:00 ÀS 14:30) 
PROF. MADSON 

COELHO  

21/08 
 

A diversidade na Técnica: 
a máscara 

 

Produção de máscaras 
 

Material: bexiga 
 
01. Encha a bexiga. Evite soprar demais ou ela pode estourar. O tamanho da bexiga depende do tamanho da 
sua máscara. Para crianças pequenas, uma bexiga menor será mais fácil de se trabalhar. 
 
02. Junte e crie os materiais necessários para o papel machê. Tudo bem se você só tiver jornal, mas é bem 
melhor se você tiver também um papel firme, como sulfite. Pegue várias folhas, farinha e água para sua pasta. 
Corte o papel em tiras ou quadrados, dependendo do tamanho do seu balão. Você vai precisar de pelo menos 
três camadas e de qualquer molde que quiser. 
Crie uma pasta com 2 xícaras (220 g) de farinha e 1 xícara(200 ml) de água. Se você não tiver farinha, use duas 
partes de cola e uma de água. Misture bem. Será mais fácil usar a pasta se ela estiver em uma bandeja rasa ou 
tigela de bordas largas. 
 
03.Cubra a bexiga com papel machê. Mergulhe um pedaço de papel na pasta e deixe-o absorver o líquido. Tire 



 

o excesso do papel raspando-o nas beiradas, se necessário. Você pode deixar mais jornal por perto para limpar 
a sujeira facilmente mais tarde. 
A primeira camada deve ser aplicada na vertical, a segunda na horizontal, e assim em diante. Use papel em 
branco entre as camadas de jornal para que seja mais fácil ver onde você já trabalhou. 
Se quiser moldar alguma coisa, faça isso agora. A beleza do papel machê é que as tiras podem ser moldadas 
em quase qualquer formato. Você pode fazer sobrancelhas, maçãs do rosto ou lábios com facilidade. 
Deixe o projeto de lado para secar. Veja se o papel está bem preso na bexiga, ou sua máscara pode se 
desfazer. Isso pode levar várias horas. 
 
04. Estoure a bexiga com uma agulha. Por razões de segurança, estoure-a longe do seu rosto. Agora você tem 
a base da máscara. 
 
05. Use uma tesoura para cortar a bola de jornal na metade. Dependendo da área da bexiga que você cobriu, 
você pode acabar com duas máscaras, uma máscara grande ou uma máscara que você vai precisar alterar. 
Se quiser um formato diferente, vá em frente. Recorte a testa mais baixa, corte o queixo para conseguir falar ou 
faça quaisquer mudanças de estilo que quiser. 
 
06. Comece a fazer os buracos. Você vai precisar de dois buracos para os olhos, um para o nariz e 
possivelmente um para a boca. Se você for usar a máscara, alinhe os buracos. Além disso, faça dois furos dos 
lados para amarrar o elástico que vai manter a máscara no seu rosto. 
Passe um elástico pelos furos e faça um nó de cada lado. Se não tiver um elástico, você pode usar linha, fita ou 
um pedaço longo de elástico. 
 
07. Pinte a máscara. Aqui é que a sua criatividade, ou a dos seus filhos, vai brilhar. Tudo depende de você. Se 
não tiver tinta suficiente, adicione cabelo, olhos esbugalhados, glitter ou qualquer outra decoração que tiver à 
mão. 
Deixe a máscara secar de um dia para outro. A última coisa que você quer é uma máscara perfeita arruinada 
porque alguém tocou nela. Volte no dia seguinte e admire seu trabalho. 

 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
SÉRIE: 7º ANO 
TURNO: HORÁRIO ESPECIAL 
BIMESTRE: 2º BIMESTRE 
PERÍODO: 24/08 À 28/08/2020 

DISCIPLINA/DIA 
HORÁRIO/ 

PROFESSOR 
DATA CONTEÚDO PROPOSTA 

CIÊNCIAS  
 2ª FEIRA 

(13:00 ÀS 14:00) 
PROF. JURANDIR 

SOARES 

24/08 Biomas Brasileiros 

 
01. A Mata Atlântica é um importante bioma brasileiro que, em virtude da intensa exploração, praticamente não existe mais. 

Esse bioma enquadra-se em que tipo de bioma mundial? 
 
a) Savanas. 
b) Floresta Equatorial. 
c) Campos. 
d) Deserto. 
e) Floresta Tropical. 
 
02. O Pantanal é um tipo de bioma que se caracteriza por ser uma das maiores planícies inundáveis do planeta. Marque a 
alternativa que corresponde aos estados brasileiros que possuem esse bioma. 
 
a) Goiás e Mato Grosso 
b) Bahia e Minas Gerais 
c) Pará e Amazonas 
d) Mato Grosso e Mato Grosso do Sul 
e) Rio Grande do Sul e Santa Catarina 
 
03. O Rio Grande do Sul possui um bioma exclusivo em relação aos outros estados brasileiros. Esse bioma que também é 
chamado de Campos Sulinos é: 
 
a) Pampa 
b) Caatinga 
c) Cerrado 
d) Mata Atlântica 
e) Pantanal 
 
04. Segundo o IBGE, o Brasil possui seis grandes biomas, que abrigam uma das maiores biodiversidades do planeta. Entre 
esses biomas, inclui-se o bioma influenciado pelo clima subtropical e pela formação do relevo, de clima frio e seco, cuja 



 

vegetação é constituída principalmente por gramíneas. Tal bioma denomina-se 
 
a) Mata Atlântica. 
b) Pantanal. 
c) Amazônia. 
d) Caatinga. 
e) Pampas. 

 
05. O trecho abaixo faz referência a uma importante planície situada em um bioma brasileiro: Essa planície caracteriza-se 
pela baixa altitude, pouca declividade e ocorrência de inundações periódicas. As flutuações da água comandam os 
processos ecológicos na região, numa ampla variação temporal e espacial da paisagem. 
Disponível em: Acesso em: 10 fev. 2018. Adaptado. A qual bioma o texto se refere? 
 
a) Mangue 
b) Caatinga 
c) Cerrado 
d) Mata Atlântica 
e) Pantanal 
 

ENSINO RELIGIOSO 
2ª FEIRA 

(14:00 ÀS 14:30) 
PROF. MARCIANO 

SILVA 

24/08 
Lideranças Religiosas do 

Ocidente: Cristianismo 

 

Desenvolvimento da Atividade 
 
Recomenda-se que o estudante, por meio de pesquisa de campo e informações de terceiros, construa essa lista; obtendo o 
maior número de lideranças possível. 
 

01. Pesquise quais são as principais lideranças cristãs em sua comunidade, bairro e cidade; destacando a Igreja a qual ela 
pertence. Em seguida, registre no quadro abaixo. 
 

 
LIDERANÇA IGREJA CRISTÃ 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



 

 
MATEMÁTICA 

3ª FEIRA 
(13:00 ÀS 13:30) 
PROF. WAGNER 

FILHO 

25/08 Termos Algébricos 

 

Trabalhando em equipe 

- Faça essa atividade com seus colegas de classe ou com algum familiar. 

Vamos considerar a sequência 1, 4, 9, ... Para determinar o 50o termo dessa sequência, precisamos descobrir a relação 

existente entre seus termos e escrever uma expressão algébrica que se aplique a qualquer um deles, denominada enésimo 

termo (n termo).  

 

Observe: 

 
 

Note que a base de cada uma das potências é o número correspondente à posição de cada termo. 

A expressão que determina os termos dessa sequência é n².  

Portanto, o 50º termo é 2 500 (50²). 

 

01. Dada a sequência: 11, 12, 13, 14, ..., escrevam a expressão que indica o enésimo termo dela e, depois, determinem o 

100º termo. 

 

02. Observem a sequência abaixo e calculem o 1 000º termo. 

 

 
 



 

 
HISTÓRIA  
 3ª FEIRA 

(13:30 ÀS 14:00) 
PROF. FLÁVIO 

COELHO  

25/08 
Crise Feudal e 

Centralização do Poder 

 
01. A aliança entre a burguesia e os reis foi fundamental para a formação das monarquias nacionais na Europa. Com a 
ajuda financeira da burguesia os reis montaram um exército e conseguiram impor o seu poder sobre os nobres.  
Considerando esse processo de formação das monarquias nacionais, explique as vantagens que esse fortalecimento do 
poder real trouxe para a burguesia.  
 
02. “O processo de formação das monarquias nacionais em algumas regiões da Europa deu origem a vários países 
europeus, como a França, Inglaterra, Portugal e Espanha. Com o tempo, algumas monarquias europeias evoluíram em 
direção ao Absolutismo (...). No regime absolutista, o rei estava acima da nobreza e da burguesia, colocando-se como 
mediador (árbitro) dos interesses desses grupos rivais”.  
(Adaptado de: BOULOS JÚNIOR, Alfredo. História: sociedade & cidadania. 6ªs. São Paulo: FTD, 2006. p. 219.) 
Há um grande diferencial na formação das monarquias de Portugal e da Espanha. Explique. 
 
3. Assinale a opção que expressa corretamente uma prática dos Estados Modernos Absolutos europeus nos séculos 
XV/XVIII. 
 
a) Fragmentação territorial. 
b) Política econômica liberal.                       
c) Combate aos privilégios da nobreza. 
d) Centralização política e administrativa. 
e) Abandono do tributarismo e do fiscalismo. 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA  
 3ª FEIRA 

(14:00 ÀS 14:30) 
PROF.ª GEÓRGIA 

SOARES 

25/08 
Voleibol 

 

 
01. Descreva um pouco a história do voleibol 
02. Qual o nome do fundador do voleibol? 
03. Quais os tamanhos da quadra e suas linhas? 
04. Quantos os jogadores por equipe no voleibol? 
05. o que é rally? 
06. quantos pontos encerra uma partida? 
 

INGLÊS  
 4ª FEIRA 

(13:00 ÀS 13:30) 
PROF. WEBSTON 

SILVA 

26/08 
Regular and Irregular 

Verbs 

 
Cruzadinha com IRREGULAR VERBS 
Completar as lacunas e a cruzadinha com a forma correta do SIMPLE PAST dos verbos irregulares destacados. 
 
O aluno pode utilizar um dicionário físico ou pesquisa na internet, além da consulta de livros. 
 
 
Sugestões de dicionários on-line: 
https://www.wordreference.com/enpt/ 
 

https://www.wordreference.com/enpt/


 

https://www.reverso.net/text_translation.aspx?lang=PT 
 
Complete cada sentença com a forma correta do simple past entre parênteses e depois preencha a cruzadinha: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

https://www.reverso.net/text_translation.aspx?lang=PT


 

 
 

GEOGRAFIA 
 4ª FEIRA 

(13:30 ÀS 14:00) 
PROF. ADRIANO 

RAMALHO 

 
 
26/08 

 
 

Desenvolvimento 
Sustentável 

 
01. (Furg 1996)  As mudanças ambientais globais, bastantes divulgadas atualmente, diferente dos episódios anteriores de 
mudança global devido  
a) à origem antrópica, pois a sociedade urbano-industrial altera os sistema naturais, provocando mudanças que se refletem 
em escala planetária.    
b) aos ritmos da natureza, pois ao longo da história da Terra inúmeras mudanças ambientais globais, arcaram o planeta.    
c) aos grandes complexos industriais, que lançam diariamente na atmosfera os gases responsáveis pelas modificações 
astenosféricas.    
d) à  bipolarização político-econômica, responsável pelo desenvolvimento de centrais nucleares que ameaçam a 
sobrevivência do planeta.    
e) à ação predatória do homem sobre os oceanos, reduzindo a biodiversidade marinha em escala global.    
 
02. (Fuvest 1996) A partir de 1950, cerca da metade das florestas tropicais úmidas do Globo foram derrubadas. Esse 
desflorestamento, embora com taxas variáveis de área para área, vem ocorrendo principalmente em grandes porções 
  
a) da América Latina, do norte da África e do sudeste da Ásia.    
b) da América Central, do centro-oeste da África e do centro-sul da Austrália.    
c) da América Latina, do centro-oeste da África e do sudeste da Ásia.    
d) do norte da América do Sul, do centro-leste da África e do norte da Austrália    
e) do centro-leste da América do Sul, do centro da África e do noroeste da Ásia.    
 
03. (Fuvest 1996)  No Mapa estão assinaladas áreas situadas tanto em países desenvolvidos quanto subdesenvolvidos e 
que apresentam um problema ecológico comum produzido por intensa atividade humana, sobretudo a construção de 
extensas redes de irrigação ou outras obras hidráulicas. O texto refere-se à 

  
 



 

a) desertificação.    
b) lixiviação.    
c) denudação.    
d) laterização.    
e) salinização.    
 
04. (Uel 1996)  Embora os Estados Unidos tenham ingressado cedo no ambientalismo, em alguns aspectos eles foram, 
atualmente, suplantados por alguns países europeus.  Um dos fatores responsáveis por essa situação é que  
 
a) os últimos governos estiveram muito mais voltados para a problemática da conservação das florestas tropicais do que 
para a política interna.    
b) apesar das intensas campanhas do governo, a sociedade norte-americana não é sensível às questões ambientais.    
c) a forte censura aos meios de comunicação de massa restringiu a divulgação de notícias sobre os desequilíbrios 
ecológicos ocorridos em território nacional.    
d) a recente crise econômica tem reduzido as atividades industriais e poluidoras em muitas áreas antes consideradas 
críticas, o que diminuiu a pressão dos ambientalistas.    
e) a proteção ao meio ambiente exige regulamentação de atividades de mercado e, nesse País, tal movimento é sempre 
litigioso em função do liberalismo econômico.    
 
05. (Ufpe 1996)  Analise a alternativa incorreta:  
 
a) A Revolução Industrial, o desenvolvimento do Capitalismo e a intensa urbanização foram fatores básicos para a 
degradação do meio ambiente.    
b) Em um regime político ditatorial, a poluição é normalmente menor que nos regimes democráticos, devido ao forte poder do 
Estado que coíbe os abusos.    
c) As constantes neblinas que surgem nos grandes centros industriais, em consequência da poluição atmosférica, recebem o 
nome de "smog".    
d) Na opinião de inúmeros cientistas, a energia solar deve se tornar a grande alternativa como fonte de energia do futuro, 
principalmente, nas áreas mais quentes da superfície terrestre.    
e) A Rússia, os Estados Unidos e a Polônia são grandes produtores mundiais de carvão.    
 
06. (Fei 1996)  A redução da camada de ozônio, gás que tem a função de filtrar os raios ultravioletas, vêm preocupando os 
cientistas e ambientalistas do mundo. Sobre o assunto, é incorreto afirmar:  
 
a) Os países mais pobres não influem na diminuição da camada de ozônio.    
b) A presença da camada de ozônio é fundamental para a manutenção da vida na Terra.    
c) Os gases compostos por clorofluorcarbonos (CFCs) são os grandes responsáveis pela diminuição da camada de ozônio.    
d) Os países industrializados são os maiores responsáveis pela emissão de gases que destroem a camada de ozônio.    
e) Em 1982 cientistas descobriram um buraco na camada de ozônio sobre a Antártida.    
 



 

 
07. (Unirio 1996)  O meio ambiente nas grandes cidades de países tropicais apresenta várias características singulares. 
Sobre esse contexto é correto afirmar que:  
 
a) o aumento das superfícies impermeabilizadas facilita a geração de escoamento superficial, contribuindo para a ocorrência 
de enchentes.    
b) o relevo plano das áreas ribeirinhas facilita a sua ocupação, tornando-as aconselháveis para a construção civil.    
c) o desmatamento contribui para reduzir as temperaturas locais, já que, sem a vegetação, reforça-se o papel da umidade 
como regulador térmico.    
d) a concentração de gases na atmosfera tem estimulado a redução das temperaturas nestas áreas, apesar de elevar o nível 
de poluição.    
e) as altas temperaturas proporcionam a formação de correntes de ar descendentes, fenômeno que contribui para o aumento 
das precipitações.    
 
08. (Fei 1996)  "...Pode cair a muitas centenas de milhas de onde se formou, quando se torna uma solução diluída de ácidos 
nítrico e sulfúrico. É letal à vida lacustre e prejudica as florestas e os solos. Também corrói edifícios e pode ser perigosa para 
a saúde dos seres humanos." 
 (NOVA ENCICLOPÉDIA ILUSTRADA FOLHA, Empresa "Folha da Manhã", 1996, pp.193) 
O fenômeno descrito anteriormente é:  
 
a) a ocorrência do "efeito-estufa"    
b) a diminuição da camada de ozônio    
c) a ocorrência de alterações climáticas proporcionadas pela mudança de temperatura da Terra    
d) a chuva ácida    
e) a ocorrência de inundações provocadas pelo degelo progressivo das calotas polares.    
 
09. (Furg 1997)  A questão, refere-se ao texto que se segue: 
 
"(...) Isto sabemos: a Terra não pertence ao homem; o homem pertence à Terra. Isto sabemos: Todas as coisas estão 
ligadas como o sangue que une uma família. 
O que acontece com a Terra recairá sobre os filhos da Terra. 
O homem não tramou o tecido da vida, ele é simplesmente um de seus fios. Tudo o que fizer ao tecido, fará a si mesmo. (... 
)"  
 (Trecho da carta do chefe Seattle ao Presidente Ulysses Grant dos Estados Unidos em 1854) 
 
Com estas palavras o chefe Seattle expressa:  
a) uma crítica à concepção pragmática de desenvolvimento, onde as matérias da natureza são concebidas como meros 
recursos.    
b) a ideia de uma Terra constituída por ecossistemas variados que devem ser aproveitados plenamente pela sociedade.    
c) um alerta aos povos indígenas que estão exterminando com os recursos naturais.    



 

d) uma crítica ao desenvolvimento sustentável, onde a natureza é concebida como um instrumento de satisfação material.    
e) Todas as afirmativas anteriores estão corretas.    
 
10. (Faap 1997)  A superfície do nosso planeta varia de um lugar para o outro. A começar pelo fato de que ela é composta 
por elementos diferentes: sólidos, líquidos e gasosos. Esses elementos constituem: 
 
1. A LITOSFERA ou camada sólida da Terra, formada por minerais e rochas. Também é chamada de crosta terrestre e sua 
espessura não vai além de 60 quilômetros. 
2. A HIDROSFERA ou camada líquida, formada pelos oceanos, mares, rios, lagos e lençóis subterrâneos de água. 
3. ATMOSFERA ou camada gasosa que envolve o planeta, formada por uma mistura de gases e cuja espessura chega a 
aproximadamente 1.000 quilômetros. 
 
Use o código:  
 
a) desde que estejam corretas apenas 1 e 2    
b) desde que estejam corretas apenas 2 e 3    
c) desde que estejam corretas apenas 1 e 3    
d) desde que todas estejam corretas    
e) desde que todas estejam erradas    
 

LÍNGUA 
PORTUGUESA  

 4ª FEIRA 
(14:00 ÀS 14:30) 

PROF. FERNANDO 
SANTOS 

26/08 
Predicação verbal / 
palavras derivadas 

 

01. Assinale a alternativa que melhor explica o que significa o processo de derivação das palavras: 
 

a) Palavras derivadas são aquelas que se formam apenas a partir da junção de prefixos e sufixos. 
b) Palavras derivadas são aquelas que se formam apenas a partir da junção de radicais de outras palavras. 
c) Palavras derivadas são aquelas que se formam a partir de duas ou mais palavras simples ou radicais, formando palavras 

compostas que possuem significado próprio. 
d) Palavras derivadas são aquelas que se formam a partir de outras palavras da língua por meio da junção de prefixos e/ou 

sufixos ao radical das palavras primitivas. 
e) Palavras derivadas são aquelas que se formam a partir da junção do radical à vogal temática 

 
 



 

 
 

02. Leia as tirinhas acima e responda ao que se pede. 
 
a) Forme uma palavra empregando sufixo em substituição a DE NOVO. 

b) Identifique um prefixo na 2ª tirinha. 



 

 LÍNGUA 
PORTUGUESA  

 5ª FEIRA 
(13:00 ÀS 13:30) 

PROF. FERNANDO 
SANTOS 

27/08 
Predicação verbal / 
palavras derivadas 

 

01. Assinale a alternativa que melhor explica o que significa o processo de derivação das palavras: 
 
a) Palavras derivadas são aquelas que se formam apenas a partir da junção de prefixos e sufixos. 
b) Palavras derivadas são aquelas que se formam apenas a partir da junção de radicais de outras palavras. 
c) Palavras derivadas são aquelas que se formam a partir de duas ou mais palavras simples ou radicais, formando palavras 
compostas que possuem significado próprio. 
d) Palavras derivadas são aquelas que se formam a partir de outras palavras da língua por meio da junção de prefixos e/ou 
sufixos ao radical das palavras primitivas. 
e) Palavras derivadas são aquelas que se formam a partir da junção do radical à vogal temática 
 

 
 
02. Leia as tirinhas acima e responda ao que se pede. 
 
a) Forme uma palavra empregando sufixo em substituição a DE NOVO. 

b) Identifique um prefixo na 2ª tirinha. 

 



 

 OFICINA DE 
LÍNGUA 

PORTUGUESA  
 5ª FEIRA 

(13:30 ÀS 14:00) 
PROF.ª MARÍLIA 

VIEIRA 

27/08 Charge 

 
01. 

 
 
 
As frases citadas pela personagem Mafalda no início de sua fala foram extraídas de 
 
a) um anúncio publicitário.    

b) um livro sobre culinária.    

https://1.bp.blogspot.com/-ildx_Kl9T6g/WP2v_MtQpMI/AAAAAAAAJVA/pAiLlxotKmMG2L2m4nyPSuTzqYlW40WDwCLcB/s1600/Mafalda.png


 

c) uma peça de teatro.    

d) uma cartilha escolar.    

e) um guia turístico.    

 
02.  

 
 
A reflexão provocada pela tirinha nos leva a concluir que 
 
a) as pessoas promovem um mundo mais harmônico e menos consumista.    

b) não há promoção de um mundo mais harmônico e com consumo consciente.   

c) há a vontade de se ter um mundo mais harmônico e menos consumista.   

d) foram tomadas iniciativas para amenizar o modelo do consumo desenfreado no mundo.    

 

 

 

https://3.bp.blogspot.com/-K3zxVMlU-WA/WP23jbp_wAI/AAAAAAAAJWA/9ZBM1Dc2axAoCzdex2rvt6D5yUlHf65pQCLcB/s1600/Consumismo.jpg


 

 
03.  

 

Ao analisar a charge, percebe-se que a resposta à pergunta realizada pelo repórter 

a) não foi a esperada pelo entrevistador. 

b) causou indignação no entrevistador. 

c) gerou uma discordância de opiniões. 

d) foi uma resposta já esperada pelo entrevistador. 

 

04. Em “Qual é o seu maior receio ao ser abordada por um ladrão na rua?”, a palavra em destaque pode ser substituída por 
qual outro termo que mantenha o mesmo sentido? 

a) Preocupação. 

b) Pesadelo. 

c) Pensamento. 

d) Temor. 

 

MATEMÁTICA   
 5ª FEIRA 

(14:00 ÀS 14:30) 
PROF.WAGNER 

FILHO 

27/08 Termos Algébricos 

 

Trabalhando em equipe 

- Faça essa atividade com seus colegas de classe ou com algum familiar. 

Vamos considerar a sequência 1, 4, 9, ... Para determinar o 50o termo dessa sequência, precisamos descobrir a relação 

existente entre seus termos e escrever uma expressão algébrica que se aplique a qualquer um deles, denominada enésimo 

termo (n termo).  



 

 
Observe: 

 

Note que a base de cada uma das potências é o número correspondente à posição de cada termo. 

A expressão que determina os termos dessa sequência é n².  

Portanto, o 50º termo é 2 500 (50²). 

01. Dada a sequência: 11, 12, 13, 14, ..., escrevam a expressão que indica o enésimo termo dela e, depois, determinem o 

100º termo.  

 

02. Observem a sequência abaixo e calculem o 1 000º termo. 

 

 
OFICINA DE 

MATEMÁTICA   
 6ª FEIRA 

(13:00 ÀS 13:30) 
PROF. RAPHAELL 

MARQUES 

28/08 
Geometria Plana, Ponto, 

Reta e Plana 

 
01.  Qual ideia (Ponto, Reta e Plano) você tem quando observa 
 
a) A cabeça de um alfinete. 
b) O piso da sala de aula. 
c) O encontro de duas paredes. 
d) Uma corda de violão esticada.   
 



 

OFICINA DE 
CIÊNCIAS 
6ª FEIRA 

(13:30 ÀS 14:00) 
PROF. TÉRCIO 

CÂMARA 

28/08 Biomas Brasileiros  

 
01. Qual é o bioma? 
 

 
 

a) Pampas 
b) Caatinga 
c) Gaúcho 
d) Mato grosso 

 
 
 
 
 
 



 

 
02.Qual é o bioma? 
 

 
 
a) Caatinga  
b) Lusiana  
c) Pântano 
d) Pantanal 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
03.Qual é o bioma? 
 

 
 

a) Floresta Temperada 
b) Tundra 
c) Cerrado 
d) Árvore 

 



 

 
ARTE 

 6ª FEIRA 
(14:00 ÀS 14:30) 
PROF. MADSON 

COELHO 

28/08 O jogo Dramático: A Cena 

 
Contar a mímica feita por outro  
 
Um ator vai ao palco e conta, em mímica, uma pequena história. Um segundo ator observa enquanto que os outros três não 
podem ver. O segundo ator vai ao palco e reproduz o que viu, enquanto os outros dois não vêm: só o terceiro. Vai o terceiro 
e o quarto o observa, mas não o quinto. Vai o quaro e o quinto o observa. Finalmente vai o quinto ator e reproduza o que viu 
fazer ao quarto. Compara-se depois o que fez o primeiro: em geral, o quinto já não tem nada mais a ver com o primeiro. 
Depois, pede-se a cada um que diga em voz alta o que foi que pretendeu mostrar com a sua mímica. Este exercício é 
divertidíssimo variante: cada ator que observa tenta corrigir aquilo que viu. Por exemplo: imagina que o ator anterior estava 
tentando mostrar tal coisa, porém que o fazia mal - dispõe-se então a fazer a mesma coisa, porém bem - eliminando os 
detalhes inúteis e magnificando os mais importantes.  

 

 


