
 

 

 

Componente Curricular: Português 
Turma: 7º ano 

 

 Com antecedência, deixe organizado o espaço e materiais que precisará para os 
estudos. 

 Para realizar as atividades você poderá utilizar o celular, o computador ou outro 
recurso que esteja ao seu alcance e da sua família. 

 Ao registrar por escrito utilize a matéria de seu caderno de Português. 

 Lembre-se de colocar a data do dia que realizou a atividade. 

 
 

Leia a letra da música “Depende de nós”, de Ivan Lins, para interpretar as questões de 01 a  
10. 

Depende de Nós 

Ivan Lins 

 
 

Depende de nós 
Quem já foi ou ainda é criança 
Que acredita ou tem esperança 

Quem faz tudo pra um mundo melhor. 
 

Depende de nós 

Que o circo esteja armado 
Que o palhaço esteja engraçado 

Que o riso esteja no ar  
Sem que a gente precise sonhar. 

 
Que os ventos cantem nos galhos 

Que as folhas bebam orvalhos 
Que o sol descortine mais as manhãs. 

 
Depende de nós 

Se esse mundo ainda tem jeito 
Apesar do que o homem tem feito 

Se a vida sobreviverá. 

 
Que os ventos cantem nos galhos 

Que as folhas bebam orvalhos 
Que o sol descortine mais as manhãs. 

 
“Ensinar para Aprender, Valorizar para Ter!”  

“Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor!” 
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ESCOLA: 
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https://www.letras.mus.br/ivan-lins/


Depende de nós 
Se esse mundo ainda tem jeito 

Apesar do que o homem tem feito 
Se a vida sobreviverá. 

 

Depende de nós 
Quem já foi ou ainda é criança 
Que acredita ou tem esperança 

Quem faz tudo pra um mundo melhor. 
 

Você está trabalhando com um tipo de texto que é uma música. Esse tipo de texto tem suas 
características: organização, rimas, sentimentos, etc. A música é organizada em versos e estrofes. 

 
1-Volte para a letra da música e conte quantos versos e quantas estrofes ela tem. 

2- O que você sente ao ouvir essa música? 

3- Que nome você daria para essa música se ela fosse de sua autoria? 
 

4- Faça um X nas três coisas que você mais gosta: 

(  )ser bem tratado ( )brincar 
(  )tratar bem os outros ( )conversar com os amigos 
( )receber carinho ( )observar a natureza 
(  )sorrir ( )fazer amigos 

 

5- Agora faça um X nas três coisas que você NÃO aceita: 
( )brigas ( )drogas ( )violência ( )desânimo 
( )tristeza ( )choro ( )preguiça ( ) falta de amor. 

 
6- Quando o autor diz: "Depende de nós, se o mundo ainda tem jeito", a quem ele se refere? 

7- Releia a 3ª estrofe e escreva os desejos que o autor nos fala. 

8- Assinale um X nas afirmativas que estão de acordo com a 2ª estrofe da música: 
( ) O autor quer montar um circo e precisa da ajuda de todos nós. 
(  ) O autor quer que todos nós devemos ser responsáveis pelo que queremos possuir e alcançar. 
( ) O autor pretende que a vida seja tão bonita quanto os sonhos.9- Na 4ª estrofe, o autor usa a 
expressão: "Se esse mundo ainda tem jeito, apesar do que o homem tem feito...". O que o homem 
tem feito que esteja estragando esse planeta? Escreva algo sobre isso. 

 
10- Qual é o sentimento mais trabalhado nessa música? 
(  ) saudade ( ) esperança ( ) tristeza ( ) alegria 

 
11- O autor da letra da música fala de um mundo que precisa ser bom. E para quem é esse mundo? 
( ) Só as crianças merecem um mundo melhor. 
( ) Os adultos devem ter esperança. 

( )Todos precisam de um mundo melhor. 
 
 
 

 
“Ensinar para Aprender, Valorizar para Ter!”  

“Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor!” 



12- O nome da música é Depende de nós. Liste dez ações que podem ser praticadas por você para 
colaborar com um mundo melhor. Em seguida, escolha a que você entende como mais importante e 
justifique. 

 
Fonte: https://armazemdetexto.blogspot.com/2017/09/musica-depende-de-nos-ivan-lins-com.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Ensinar para Aprender, Valorizar para Ter!” 
 
 

“Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor!” 

https://armazemdetexto.blogspot.com/2017/09/musica-depende-de-nos-ivan-lins-com.html


 
 
 

P
O
T
Ê 

POTENCIAÇÃO 

A potenciação é uma notação 
simplificada de representar a multiplicação 
um número, que chamamos de base, 
repetidamente       pelo        valor        de 
uma potência que nos determina quantas 

vezes devemos multiplicar este número. De 
uma forma prática, dado um número, 
elevado a potência de expoente n: 
Fonte:https://www.infoescola.com/matematica/potencias/ 

 

 

Exemplos: 
 

33=3⋅3⋅3=27 

25=2⋅2⋅2⋅2⋅2=32 

62=6x6= 36 

43=4x4x4= 64 

60=1 

81=8 

Fonte: https://brasilescola.uol.com.br/o-que- 
e/matematica/o-que-e-potenciacao.htm 

 
 
 
 
 

 
 
RAIZ QUADRADA 

 

A raiz quadrada é uma operação 

matemática que acompanha todos os níveis 

escolares. Trata-se de um caso  particular  

de radiciação, no qual o índice do radical é 

igual a 2, ou seja, é a operação inversa das 

potências de expoente igual a 2. Quando um 

número positivo possui raiz quadrada exata, 

dizemos que esse número é um quadrado 

perfeito. 

 

 

a = radicando 
n = índice 
√ = radical 

 
EXEMPLOS: 

1) √36 = 6, pois 62 =36 

2) √121 = 11, pois 112 = 121 

Fonte:https://brasilescola.uol.com.br/matematic 

a/calculo-raiz-quadrada.htm 

 
 
 

“Ensinar para Aprender, Valorizar para Ter!” 

“Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor!” 
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https://brasilescola.uol.com.br/matematica/calculo-raiz-quadrada.htm


ATIVIDADES 
 

 

Referências: 

 https://www.infoescola.com/matematica/potencias/

 https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/matematica/o-que-e-potenciacao.htm

 https://brasilescola.uol.com.br/matematica/calculo-raiz-quadrada.htm

 Http://cleanlourenco.blogspot.com
“Ensinar para Aprender, Valorizar para Ter!” 

“Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor!” 

https://www.infoescola.com/matematica/potencias/
https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/matematica/o-que-e-potenciacao.htm
https://brasilescola.uol.com.br/matematica/calculo-raiz-quadrada.htm
http://cleanlourenco.blogspot.com/
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 De acordo com o que acabamos de ver no texto acima, responda:

 
a) o que é a interdependência entre o meio urbano e rural? 

b) Essa interdependência ocorre apenas com relação às atividades econômicas? De 

que outra maneira ela ocorre? Por quê? 

c) Como o aumento da produção industrial pode exemplificar a intensificação da 

interdependência entre os meios rural e urbano? 

 
 
 

FONTE: 
Torrezani, Neiva Camargo Vontade de saber: geografia: 7o ano: ensino fundamental: anos finais / Neiva Camargo, 
Torrezani. — 1. ed. — São Paulo: Quinteto Editorial, 2018. 
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 De acordo com os textos e as imagens, responda:

 
a) Entre os séculos VI e XV formaram-se grandes reinos e impérios no continente 

africano. Cite os nomes deles. 

b) Que animal foi fundamental para os comerciantes conseguirem circular pelo deserto 

do Saara, e por quê? 

c) Quanto à localização, o que as cidades de Ceuta, Túnis e Trípoli têm em comum? 
 

 
Fonte: 
Dias, Adriana Machado Vontade de saber: história: 7o ano: ensino fundamental: anos finais / Adriana Machado Dias, Keila 
Grinberg, Marco César Pellegrini. — 1. ed. — São Paulo: Quinteto Editorial, 2018. 



ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NÃO PRESENCIAIS 

TEMA: OS FUNGOS 

Os fungos constituem o Reino Fungi, no qual se enquadram espécies como os 

cogumelos, bolores, orelhas-de-pau e leveduras. Apesar de sua forma séssil e 

sua aparência com algumas plantas, esses seres diferem-se bastante do Reino 

Vegetal. Todos os fungos são heterotróficos, ou seja, diferentemente das 

plantas, não são capazes de produzir seu próprio alimento, nutrindo-se por 

absorção. 

Além   de   heterotróficos,   os   fungos   são   seres eucarióticos e    podem 

ser unicelulares, como no caso das leveduras, ou multicelulares, como os 

cogumelos. Esses últimos formam filamentos  que  recebem a  denominação 

de hifas. O conjunto de hifas forma o micélio, que pode crescer até um 

quilômetro em 24 horas. Em algumas espécies, as hifas podem formar 

estruturas especiais chamadas de corpos de frutificação. Esses corpos 

podem ser vistos nos cogumelos e nas orelhas-de-pau. 

Os fungos possuem um papel ecológico muito importante também 

desempenhado por algumas bactérias: a decomposição. Apesar de sua 

importância na ciclagem de nutrientes, essa característica afeta diretamente os 

interesses econômicos do homem, que acabam sofrendo com o apodrecimento 

de vários produtos, principalmente alimentos. As espécies que se nutrem de 

restos de outros seres vivos recebem o nome de espécies sapróbias. 

Além de decompositores, os fungos destacam-se por suas associações 

mutualísticas na formação de líquens e micorrizas. Os líquens são formados 

pela associação, principalmente, de ascomicetos com algas verdes ou 

cianobactérias. Nessa associação ambos são beneficiados, uma vez que o 

fungo protege a alga ou cianobactéria contra ressecamento e estas lhe 

oferecem matéria orgânica. Já as micorrizas são associações entre fungos e 

raízes de plantas. Nesses casos, os fungos ajudam a planta a obter nutrientes, 
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tais como o fósforo, e as plantas, por sua vez, fornecem carbono orgânico para 

os fungos. 

Economicamente, os fungos são usados  para  as  mais  variadas 

funções. As leveduras, por exemplo, são utilizadas na fabricação de pão, 

vinhos e cerveja em face de capacidade de fermentação. Existem também 

fungos comestíveis, como é o caso do champignon. Alguns fungos são usados 

ainda na fabricação de antibióticos, como é o caso do Penicillium utilizado na 

produção de penicilina, e como repositores da flora intestinal. 

Alguns fungos são parasitas e podem causar doenças, que genericamente são 

chamadas de micoses. Entre as principais micoses, podemos citar a pitiríase 

versicolor, pé de atleta e a candidíase. 

 

1- Observe a imagem e responda: 
 
 
 
 

 

 
2- Cite 3 doenças causados pelos fungos: 

3- Cite dois exemplos que representa a importância econômica dos fungos? 

4- Cite exemplos de fungos unicelulares e pluricelulares. 

5- Qual a importância dos fungos decompositores para o ambiente? 
https://www.biologianet.com/biodiversidade/fungos.htm, 

Adaptado por Sabrina Leal C. Machado 

a- Como são formados os 

líquens? 

b- Qual o tipo de fungos 

responsável polo bolor preto 

do pão? 

c- Cite os tipos de fungos usados 

na culinária. 

d- Onde são encontrados os 

fungos basidiomicetos? 

https://www.biologianet.com/doencas/micoses.htm
https://www.biologianet.com/doencas/pe-atleta.htm
https://www.biologianet.com/doencas/candidiase-vulvovaginal.htm
https://www.biologianet.com/biodiversidade/fungos.htm


 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Texto para às questões 01 e 02 

The Human-Chimpanzee Hybrid 

 

If   two   Chinese   scientists   are   to   be   
believed, China nearly made the first hybrid 
decades earlier. In 1967, they came close to creating 
a human-chimpanzee hybrid—and if the experiment 
hadn’t been shut down early, they would have 
succeeded. 
Two scientists from Shenyang have claimed that 
they participated in an experiment in which they 
successfully impregnated a female chimpanzee with 
human sperm. Their goal was to create a new, more 
highly evolved chimpanzee with a larger brain and a 

wider mouth. Ultimately, they hoped that their new creature would be able to speak… 
http://listverse.com/2018/06/25/10-experiments-that-have-created-real-human-animal-hybrids/ 

 

01. Encontre no texto acima, use seu caderno e seu conhecimento prévio para responder: 

A)um número cardinal   

B) um número ordinal   

C) O nome de uma profissão   

D) o nome de uma parte do corpo   

E) o nome de um animal   

F) o nome de um país   
 

 

02. Analise o título e assinale na alternativa que melhor explica o assunto abordado no texto acima: 

A) o assunto tratado no texto é sobre uma experiência feita por americanos, que transformou um 

animal em um ser híbrido, ou seja, meio macaco, meio humano. 

B) o assunto tratado no texto é sobre uma experiência feita por chineses que transformou um 

macaco em um ser híbrido, ou seja, meio macaco, meio humano. 

C) o assunto tratado no texto é sobre uma experiência feita por humanos que transformou um 

chinês em um ser híbrido, ou seja, meio macaco, meio humano. 

D) o assunto tratado no texto é sobre uma experiência feita por chineses, que transformou um 

macaco em um ser híbrido, ou seja, meio macaco macho, meio macaco fêmea. 

Referência bibliográfica: < https://acessaber.com.br/avaliacoes/avaliacao-de-ingles-7o-ano-3/#more- 45765r>Acesso em: 05/07/2020 
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A Memória Familiar: Retratos 

A Pandemia levou famílias a se reorganizarem, a rotina de todo mundo ficou diferente e as 

famílias estão experimentando ficar mais tempo em casa. A fotografia é uma importante forma de 

registrar cada momento e para o resgate da memória familiar. Ouça a música "Não Custa Nada"- 

Música em Família no link: https://www.youtube.com/watch?v=B_YcHDd4WC4 

Não Custa Nada 
 

Eu descobri que as coisas boas da vida 
São de graça, não custam nada 
Eu descobri que o mundo inteiro 
Pode ser o meu jardim, a minha casa 
O teu abraço não custa nada 

Um beijo seu não custa nada 

A boa ideia não custa nada 

Missão cumprida não custa nada 
 

E quando tudo parecer que está perdido 

Dê uma boa gargalhada 

Eu descobri que as coisas boas da vida 

São de graça, não custam nada 

Eu descobri que o mundo inteiro 

Pode ser o meu jardim, a minha casa 

O pôr do sol não custa nada 

A brincadeira não custa nada 

Um gol de placa não custa nada 

Vento no rosto não custa nada 

E quando tudo parecer que está perdido 

Dê uma boa gargalhada, ah-ah-ah 

A flor do campo não custa nada 

Onda do mar não custa nada 

A poesia não custa nada 

A nossa história não custa nada 
 

Fruta no pé não custa nada 

Água da fonte não custa nada 

Banho de sol não custa nada 

Um bom amigo não custa nada 

E quando tudo parecer que está perdido 

Dê uma boa gargalhada, ah-ah-ah 

Eu descobri que as coisas boas da vida 

São de graça, não custam nada 

Eu descobri que as coisas boas da vida 

São de graça, não custam nada 

Eu descobri que as coisas boas da vida 

São de graça, não custam nada 

Eu descobri que as coisas boas da vida 

São de graça, não custam nada 

Não custam nada 
 

Compositores: Eduardo Bologna / Paula Santisteban Bologna 
 

 
 

A fotografia é uma importante fonte para conhecer a nossa história. Que tal, relembrar 
com a família alguns álbuns de fotos, resgatando a memória familiar e compartilhar a história 
vivida nesse momento que foi feito o registro. Agora o que você acha de criar um álbum com 
alguns momentos que marcou sua vida e de sua família, selecione algumas fotos use sua 
capacidade de criar, aguce sua imaginação e vamos brincar com as fotos e relembrar 
momentos vividos com sua família. Quem quiser pode fazer em vídeo e deixar salvo no 
celular, para quando voltar fazermos apresentações dos trabalhos realizados. 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=49152 
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ATIVIDADE 

1- Leia o texto abaixo e responda. 

Bullying 

Bullying é uma palavra que se originou na língua inglesa. “Bully” significa “valentão”, e o sufixo “ing” 

representa uma ação contínua. A palavra bullying designa um quadro de agressões contínuas, 

repetitivas, com características de perseguição do agressor contra a vítima, não podendo 

caracterizar uma agressão isolada, resultante de uma briga. 

A prática do bullying consiste em um conjunto de violências que se repetem por algum período. 

Geralmente são agressões verbais, físicas e psicológicas que humilham, intimidam e traumatizam 

a vítima. Os danos causados pelo bullying podem ser profundos, como a depressão, distúrbios 

comportamentais e até o suicídio.... 

Normalmente,   chamamos   de bullying o   comportamento   agressivo   sistemático   cometido 

por crianças e adolescentes. Quando um comportamento parecido acontece entre adultos, 

geralmente no ambiente de trabalho, classificamos o ato como assédio moral. 

Comumente, o bullying é uma prática injusta, visto que os agressores ou agem em grupo (ou com 

o apoio do grupo) ou agem contra indivíduos que não conseguem se defender das agressões. 

Apesar  de   considerarmos   o   sofrimento   da   vítima,   também   devemos   tentar   entender   

o comportamento dos agressores. Muitas vezes, são jovens que passam por problemas 

psicológicos ou que sofrem agressões no ambiente familiar e na própria escola, e tentam transferir 

os seus traumas por meio da agressividade contra os outros... 

Para além das campanhas governamentais e não governamentais, é necessário que as famílias 
unam-se com os profissionais da educação para que todos possam trabalhar na conscientização 
de seus filhos e no apoio emocional de que as vítimas do bullying necessitam. 

Responda: 

1. Você concorda que seja possível lutar contra o bullying sem violência? Por quê? 

2. Quais são as armas da violência? E quais são as “armas” da paz? 

3. Para você, o que dá mais resultado: a violência ou a paz? Por quê? 

4. Escreva o que é Bullying? 

5. Você já sofreu esse tipo de violência o Bullying? Ou já foi agressor? Como foi que você se sentiu passando por estas 

situações? 

6. Usando o seu conhecimento prévio, responda o que é Cyberbullying? 

 
Referências: 

Fonte textohttps://brasilescola.uol.com.br/sociologia/bullying.htm> Acesso em: 04/07/2020 

Atividades: PEREIRA, Mirelle Gonçalves. Atividade domiciliar de Ensino Religioso PMAV 2020. Atílio Vivácqua. ES 
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Olá estamos passando por uma pandemia, esperamos que isso tudo  

acabará logo e na aula anterior proporcionamos um alongamento e 

aquecimento, pois sabemos que antes de qualquer atividade física precisamos 

alongar e aquecer, porém hoje vamos partir pra pratica de esportes individuais 

e principalmente coletivos. Então vamos lá! 

 
 
 
 
 

 
Caça Esportes 
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1) Encontre no caça palavras de esportes acima, o nome de 10 modalidades 

esportivas. 

 
 

 

 

 
 
 
 

 

2) Complete as frases abaixo com algumas modalidades esportivas que você 

encontrou no caça palavras de esportes. 

a) Uma partida de  dura em média 90 minutos. 
 

b) O desenho do cavalo no  é importante durante as competições. 
 

c) A cesta é o alvo dos jogadores de  . 
 

d) A competição entre os lutadores do  ocorre no tatame. 

 
 
 

3) Agora para finalizar, faça um desenho da quadra oficial de futsal, com suas 
linhas e demarcações. 

 

 

 

 

 
 

https://rachacuca.com.br/palavras/caca-palavras/esportes-olimpicos-facil/ 

https://rachacuca.com.br/palavras/caca-palavras/esportes-olimpicos-facil/
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