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Escola: ________________________________________________________________ 
Ano:7º 
Área: Português 
 

REVISÃO DAS CLASSES GRAMATICAIS 
        Na língua portuguesa há dez classes de palavras ou classes gramaticais: 

 

   1- SUBSTANTIVO 6 - VERBO 

2- ARTIGO 7 - ADVÉRBIO 

3 - ADJETIVO 8 - PREPOSIÇÃO 

4 - NUMERAL 9 - CONJUNÇÃO 

5 - PRONOME 10 - INTERJEIÇÃO 

 
SUBSTANTIVO é toda a palavra que denomina um ser; é usada para nomear pessoas, coisas, 
animais, lugares e sentimentos. Normalmente vem precedida de artigo. 
Exemplo: O cachorro tomou banho. (Cachorro é um substantivo) 
Os substantivos classificam-se em: 
·                     Comum/ Próprio 
·                     Concreto/ Abstrato 
·                     Primitivo/ Derivado 
·                     Simples/ Composto 
·                     Coletivo 
ARTIGO é a palavra que se coloca antes do substantivo para determiná-lo ou indeterminá-lo. 
 Os artigos classificam-se em: 
Definidos: o / a / os / as 
Indefinidos: um / uns / uma / umas 
ADJETIVO é a palavra que caracteriza o substantivo. 
Exemplo: Aquela moça é muito bonita. (Bonita é um adjetivo) 
 
NUMERAL é uma palavra que exprime número, ordem numérica, múltiplo ou fração. 
O numeral pode ser: 
 
PRONOME é a palavra que substitui ou acompanha o substantivo. 
O pronome pode ser: 
 
VERBO é a palavra que exprime ação, estado ou fenômeno da natureza. 
ADVÉRBIO é a palavra invariável que modifica o sentido de um verbo, de um adjetivo ou de outro 
advérbio. Os principais advérbios indicam circunstâncias de: 
·                     Tempo: ontem, hoje, amanhã, já, cedo, tarde, antigamente... 
·                     Lugar: aqui, ali, acolá, aí, lá, perto, longe, acima, abaixo, dentro, fora... 
·                     Modo: depressa, devagar, bem, mal, calmamente, alegremente... 
·                     Intensidade: muito, menos, pouco, mais, bastante.... 
·                     Negação: não, absolutamente... 
·                     Dúvida: talvez, provavelmente, possivelmente... 
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·                     Afirmação: sim, certamente, realmente.... 
PREPOSIÇÃO é uma palavra invariável que liga um termo dependente a um termo principal, 
estabelecendo uma relação entre eles. 
As preposições essencias são: 

A, ANTE, APÓS, ATÉ, COM, CONTRA, DE, DESDE, EM, ENTRE, 
PARA, PERANTE, POR, SEM, SOB, SOBRE, TRÁS 

 
CONJUNÇÃO é a palavra invariável que liga: 
·                     duas palavras com o mesmo valor, numa oração. 
·                     duas orações entre si. 
INTERJEIÇÃO são palavras invariáveis que expressam uma emoção, um sentimento. 
As interjeições mais comuns são 
De alegria: ah! oh! oba! 
De aplauso: viva! bis! bravo! 
De chamamento: oi!olá! alô! 
De dor: ui! ai! 
De silêncio: silêncio! psiu! 
De surpresa: oh! ah! 
De advertência: cuidado! atenção! 
De alívio: ufa! arre! 
De admiração: ah!oh! puxa! nossa! 
De desejo: oxalá, tomara! 
De saudação: salve! viva! olá! 
De terror: ui! credo! cruzes! 

ATIVIDADES 

1) Circule os substantivos que aparecem nas orações abaixo: 

 

a) As pessoas estavam muito contentes na festa. 

b) Todas as crianças parecem satisfeitas com o lanche. 

c) A bicicleta de Paulo está com o pneu furado. 

d) O garoto não entrou no teatro, porque esqueceu os bilhetes. 

e) O cachorro quase me mordeu. 

 

2) Classifique os artigos conforme o modelo: 

            O senhor me dá um presente de aniversário? 

            o = artigo definido, masculino, singular 

          um = artigo indefinido, masculino, singular 

 

a) Ganhei uma caneta dourada.______________________________ 

b) Os irmãos ganharam doces._______________________________ 

c) A gaita era verde._______________________________________ 

 

3) Sublinhe os adjetivos presentes nas frases a seguir: 

a) O sapo verde deu um pulo engraçado. 

b) No meu pequeno jardim florescem violetas perfumadas. 

c) A viagem a Ouro Preto foi instrutiva. 

d) Quantos meninos eu vi, com roupas rasgadas e sapatos gastos! 
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e) Os belos e cantadores bem-te-vis acordam-me pela manhã. 

 

4) O adjetivo caracteriza o substantivo de vários modos: bonito, por exemplo, atribui uma qualidade 

positiva; feio, uma negativa. 

Atribua a cada item a seguir uma qualidade positiva e uma negativa: 

a) camarada: _________________________________________________________________ 

b) gesto: _____________________________________________________________________ 

c) roupa: _____________________________________________________________________ 

d) mulher: ____________________________________________________________________ 

 

5) Classifique os numerais sublinhados em cardinal, ordinal, multiplicativo ou fracionário: 

a)Fernanda comeu um terço da torta. ______________________________________________ 

b)Esse filme é de segunda categoria. ______________________________________________ 

c)Lucas agora tem o dobro de trabalho na escola. ____________________________________ 

d)Maria e Ana convidaram seis amigas para jantar em sua casa. ________________________ 

e)Aproximadamente cinquenta mães participaram da reunião. __________________________ 

 

6) Dê o infinitivo dos verbos abaixo: 
a) chegarei: ___________________________ 

b) subiram: ___________________________ 

c) coube: _____________________________ 

d) fizeste: ____________________________ 

e) pusesses: ___________________________ 

f) sumiu: _____________________________ 

g) estávamos: _________________________ 

h) amássemos: ________________________ 

i) perceberdes: ________________________ 

j) é: _________________________________ 

 
7) Classifique o pronome destacado nas frases abaixo: 
a) Este animal não vai participar da exposição. __________________________________________ 
b) Vários atletas já chegaram. _______________________________________________________ 
c) Quantos ainda não votaram? ______________________________________________________ 
d)Há poucos erros na redação. ______________________________________________________ 
e) Ela sempre gostou de ler. ______________________________________________________ 
f) Nosso povo está despertando. ______________________________________________________ 

8) Identifique e classifique os advérbios conforme o modelo. 

Luiza e Marcos viajaram bastante pelo mundo. 

bastante: advérbio de intensidade 

a) Não engoli coisa nenhuma. 

_____________________________________________________________________ 

b) Convoquei imediatamente a família. 

_____________________________________________________________________ 

c) Os pais de Amanda gostavam muito de viajar. 
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_____________________________________________________________________ 

d) A velhinha passava rapidamente pela fronteira. 

_____________________________________________________________________ 

e) Os meninos hospedaram-se aqui. 

_____________________________________________________________________ 

 

9) Sublinhe as preposições: 

a) Conversamos sobre nossos estudos. 

b) Sempre lutamos contra  má vontade de alguns. 

c) Estou mais uma vez sem meu ajudante. 

d) A criançada partiu para o acampamento. 

e) Aquela chácara é de meus tios. 

f) Você já viajou de avião? 

 

10) Complete com a preposição adequada: 

a) Saí __________ meus pais. 

b) Estamos __________ luz há alguns minutos. 

c) Minha família morou __________ Pernambuco vários anos. 

d) Minha mãe gostava __________ conversar __________ arte. 

e) __________ o juiz, ele não abriu a boca. 

f) Estarei __________ Curitiba na próxima quinta-feira. 

g) Deteve-se um instante ___________ observar o movimento ___________ pedestres. 

 

11)Grife  as conjunções: 

a) Saiu cedo, mas não voltou ainda. 

b) Estava estudando, quando você me telefonou. 

c) Você reage ou será dominado pela doença. 

d) Não compareceu à reunião nem justificou a falta. 

e) Não se afobe, pois dispomos de bastante tempo. 

f) Ele falava e eu ficava ouvindo. 

g) Compre um jipe ou um caminhão. 

h) Esperei-o até tarde, porém  ele não veio. 

 
12) Sublinhe a interjeição, relacionando-a às emoções do quadro abaixo: 

alegria – aborrecimento – saudação – advertência – admiração 

 
a) Nossa! Como ela samba! ____________________________ 

b) Cuidado! Trecho sem acostamento! _______________________ 

c) Olá! Como passou a noite? ______________________________ 

d) Oba, as férias estão aí! ________________________________ 

 e) Xi! Esse cara aqui de novo. _______________________________________________________ 

                          Fonte: http://provasdeportugues.blogspot.com/2016/02/revisao-das-classes-gramaticais.html?m=1 
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Atividades do Período 25/05/2020 à 29/05/2020  
Conteúdo: Problemas envolvendo Multiplicação e Divisão. 

Ano: 7° ano 

Área: Matemática 

Atividade 
1) Resolva a situação-problema: 

 Um grupo de pessoas vai realizar uma excursão para a qual estão programadas: 

 Visita a um parque de diversão (manhã); 

 Almoço;  

 Sessão de teatro (tarde). 

     Algumas pessoas ficaram encarregadas de fazer o levantamento de informações, o cálculo de 

despesas e expor os dados para a classe. 

Veja as informações que o grupo conseguiu levantar e o cartaz que apresentarão a todos. 

Analisem as informações, façam os cálculos necessários e preencham o cartaz. 

Informações: 

 Número de participantes: 32 

 Numero de poltronas no ônibus: 38 

 Preço cobrado pela empresa de ônibus: R$ 20,00 por poltrona ocupada e R$ 1,00 por poltrona 

vazia. 

 Preço do almoçocompleto para 32 pessoas R$ 250,00. 

 Preço do ingresso de teatro: R$ 7,00 cada um. 

 Preço do ingresso do parque de diversão R$ 10,00 cada um. 

EXCURSÃO 

SAÍDA 17/ OUTUBRO- 8 HORAS 

DESPEZAS DO GRUPO: 

 Ônibus —————————————R$ 

 Almoço —————————————R$ 

 Teatro ——————————————R$ 

 Parque——————————————R$ 

 

Total: R$ ————————— 

Despesa por pessoa R$ —————————————R$ 

 

Referência: 

Dante, Luiz Roberto. 1ª edição. São Paulo. 2002. Editora Ática- 5ª série 



REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE ATÍLIO VIVACQUA 
ATIVIDADE ESCOLAR DOMICILIAR/ PERÍODO DE ISOLAMENTO DOMÉSTICO 

DECORRENTE DE PANDEMIA MUNDIAL DO SARS COVID-19 
 

DISCIPLINA: GEOGRAFIA      7ºANO              7ª SEMANA 
 

10 fatos interessantes sobre o Brasil 
Terra de povo acolhedor, de beleza encantadora e rica em traços culturais. O Brasil está cada vez mais na lista 

de lugares a conhecer, até mesmo de quem mora fora ou no próprio país. Sua imensa região territorial possui atrações 

em cada canto do país. 

Algumas curiosidades incríveis sobre o Brasil que você precisa saber! 

 

 

1- Copa do Mundo 
De todos os países do mundo, o Brasil é o único que disputou todas as competições, desde a primeira em 

1930. A seleção é a maior campeã de todas, possui cinco títulos 

adquiridos em 1958, 1962, 1970, 1994 e 2002. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2- Maravilha do Mundo Moderno 
Existem apenas 7 maravilhas do mundo moderno, uma delas está no Brasil, o Cristo Redentor. Sempre de 

braços aberto, o Cristo está a mais de 700 metros acima do nível do mar abençoando o Rio de Janeiro, que não leva o 

título de Cidade Maravilhosa a toa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3- Recordes de Público 
Na final da copa de 1950, o Brasil perdeu de 2 a 1 para o Uruguai, no entanto, o Maracanã passou a 

deter do recorde da partida de futebol com maior público 

participando. Quase 175 mil pessoas compraram ingresso, para 

época e até mesmo atualmente o número é incrível. 
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4- Brasa 
O nome do Brasil é derivado do “pau-brasil”, planta que possuem pigmentação vermelhas e durante muito 

tempo foi usada para dar coloração ao algodão. Isso com certeza muitas pessoas sabem, o que por muitos não sabem 

é que em 1700 cortar essa árvore era motivo de pena de morte e o nome “Brasil”, que ela possui, vem da semelhança 

com a cor de Brasa.  

 

5- Feijoada e Caipirinha 
As principais comidas e bebidas tipicamente do Brasil é 

respectivamente a feijoada, prato que leva feijão preto, carne de 

gado, boi e linguiças, e a famosa caipirinha, uma mistura de limão, 

cachaça, gelo e em alguns lugares ela é acrescida de leite 

condensado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6- Extensão territorial 
O Brasil é o maior país da América do Sul em extensão territorial e ocupa a quinta posição entre todos os 

lugares do mundo, perdendo apenas para Rússia, Canadá, China, Estados Unidos. 

 

 

7- Maior Praia do Mundo 
Como se não bastasse possuir inúmeros lugares que dispensam comentário frente a tanta beleza, o Brasil 

também detém da maior praia do mundo. A Praia do Cassino está localizada na cidade de Rio grande, no Rio Grande 

do Sul e possui mais de 200 km de extensão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8- Diversidade Cultural 
Diferente de qualquer lugar do mundo, o Brasil é um dos países 

que mais varia culturalmente de uma região para outra. Sem precisar 

sair do país, apenas ir de um estado para outro é visível a diferença nos 

dialetos, gastronomia e até costumes locais que caracterizam cada 

local. 
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https://go.hurb.com/wp-content/uploads/2018/05/feijoada-tribunadejundiai.jpg
https://go.hurb.com/wp-content/uploads/2018/05/caipirinha-Pixabay.jpg


 

9- Floresta e Rio Amazonas 
A floresta amazônica possui espécies de fauna e flora únicas da região e que contribuem não somente para o 

Brasil, mas para todo o mundo. Ela é a uma das maiores floresta do mundo, contando também com uma grande 

quantidade de reserva de água doce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    10- Bandeira 
Para muitas pessoas as cores da bandeira do Brasil simbolizam o verde da mata, o amarelo o ouro, branco a 

paz e azul o mar e o céu. No entanto, muitos historiadores afirmam que o verdadeiro significado dessas cores está 

relacionado ao brasão da família Orléans e Bragança. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reflexão: 

 

• Após a leitura dos 10 fatos interessantes sobre o Brasil, diga qual chamou 

mais a sua atenção e por quê? 

 

 

 

Boa leitura!! 

Bons estudos!! 

#Fiqueemcasa!! 

 
 

Fonte: https://go.hurb.com/10-fatos-interessantes-sobre-o-brasil/ 
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REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE ATÍLIO VIVACQUA 

ATIVIDADE ESCOLAR DOMICILIAR/ PERÍODO DE ISOLAMENTO DOMÉSTICO DECORRENTE DE 

PANDEMIA MUNDIAL DO SARS COVID-19 

DISCIPLINA: HISTÓRIA 7ºANO 7ª SEMANA 

 

10 CURIOSIDADES IMPRESSIONANTES SOBRE OS MAIAS 
 

Com um conhecimento de astronomia espetacular, a civilização maia é uma das mais 
impressionantes de todos os tempos. Aqui contamos algumas curiosidades que aprendemos enquanto 
mergulhamos neste mundo antigo! 

 
1 – O COLAPSO DOS MAIAS É UM MISTÉRIO 
Esta civilização, considerada uma das mais brilhantes da história, sofreu um declínio entre os 

séculos VIII e IX, que fez com que a maioria de suas imensas cidades fosse abandonadas. As 
explicações mais aceitas são: superpopulação, secas e revoltas dos camponeses. 

Apesar do declínio, os maias nunca se extinguiram. Ainda hoje é 
possível ver seus descendentes pela Guatemala, México e países 
vizinhos, mantendo sua arte, seus costumes e seu idioma original. 

 
 
 
 
 

 
Mulher Maia, com suas roupas típicas, na Guatemala. 

 
 
 

2 – OS MAIAS DESENVOLVERAM O CONCEITO DO ZERO MUITO ANTES DOS 
EUROPEUS 

Eles usavam um sistema numérico de base 20 muito mais avançado 
que o modelo usado na época pelo velho continente, o que os permitiu 
trabalhar com numerações na escala de centenas de milhões, conseguindo 
assim grande precisão na matemática e na astronomia. 

 
 
 
 
 
 

 
Sistema numérico maia. 

 
 

3 – DIFERENTE DO QUE MUITOS CREEM, OS MAIAS NÃO PREVIRAM QUE O 
MUNDO IA ACABAR EM 2012. 

Os Maias criaram um calendário bastante complexo e preciso, considerado superior ao nosso 
modelo gregoriano. Este calendário, de fato, terminava em dezembro de 2012, mas isso não quer dizer 
que o mundo ia acabar, senão que a contagem simplesmente voltaria do zero. Fazendo uma analogia, é 
como se o odômetro de um carro atingisse sua quilometragem máxima e começasse a contar tudo de 
novo. Se a civilização maia ainda existisse, simplesmente teriam criado um calendário novo contando a 
partir de 2012. 



4 – ATÉ ONDE SE SABE, OS MAIAS FORAM A ÚNICA CIVILIZAÇÃO ORIGINÁRIA 
DA AMÉRICA A DOMINAR UMA ESCRITA CAPAZ DE REPRODUZIR 100% AS PALAVRAS 
DE SEU IDIOMA. 

A escrita dos maias era tão eficiente quanto a nossa: em vez de representar símbolos ou situações, 
sua grafia era capaz de reproduzir sons, permitindo que eles escrevessem qualquer tipo de palavra. 

Recentemente se descobriu que os incas dominavam um sistema de escrita por meio de cordas 
e nós, porém pouco se sabe sobre o assunto ou sua eficiência. 

 
5 – OS MAIAS PREVIRAM QUE A RAÇA HUMANA SERÁ DESTRUÍDA PELA 

PRÓPRIA RAÇA HUMANA 
Não sabem dizer quando, mas acreditavam que o homem causará seu próprio declínio. Vendo a 

situação mundial nos dias atuais, não é difícil acreditar que eles tinham razão. 
 

6 – OS MAIAS ERAM FÃS DE SAUNA 
Até mesmo nas menores vilas de camponeses havia casas dedicadas ao “banho de vapor”, 

equivalente às nossas saunas. Acredita-se que este ritual era usado para purificar a alma. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Réplica de uma sauna maia em Joya de Cerén, El 
Salvador. 

 
 

7 – OS MAIAS DESENVOLVERAM UM JOGO DE BOLA MUITO PARECIDO COM O 
NOSSO FUTEBOL 

Jogado somente com os glúteos, quadris e joelhos, era um esporte praticado por duas equipes, 
usando supostamente crânios humanos como a bola. Até hoje há pessoas que praticam este esporte, 
mas felizmente o material da bola já é outro. 

Há uma crença de que os perdedores eram 
sacrificados, embora conhecemos alguns estudiosos que 
afirmam o contrário: os vencedores é que eram mortos em 
nome dos deuses, já que isso era considerado uma honra. 

 
 
 

O Campo de Bola, nas ruínas de Copán, Honduras 
 
 
 
 

8 – OS MAIAS ESCREVIAM LIVROS 
Infelizmente quase todos foram destruídos pelos conquistadores espanhóis, 

apagando assim milênios de história. Apenas quatro livros (chamados de “codices”) 
sobreviveram. 

 
 
 
 
 

 
Uma página de um livro maia. 



9 – EXISTE UMA “BÍBLIA” MAIA 
O livro se chama Popol Vuh, e foi traduzido para o castelhano pelo Frei Francisco Ximénez em 

1701. Acredita-se que o original foi escrito entre 1554 e 1558 por um indígena no idioma nativo, mas 
usando caracteres latinos. Estes supostos manuscritos nunca foram encontrados. 

O Popol Vuh conta a história da criação do mundo e dos humanos segundo a crença maia. 

    Uma página do Popol Vuh, a bíblia maia 

10 – OS MAIAS ERAM EXPERTS EM ASTRONOMIA 
Segundo pesquisas, os estudos maias já estavam pelo menos 500 anos mais avançados que os 

de Copérnico. A precisão para descrever a posição do planeta Vênus e das principais estrelas é de dar 
inveja a qualquer computador moderno. 

Isso se deve principalmente ao fato de possuírem um sistema numérico muito eficiente. 

 
 

Reflexão: 
 

• Após ler todas essas curiosidades sobre os Maias, diga qual te chamou mais atenção e 
por quê? 

 
 
 
 

BOA LEITURA!!! 
BONS ESTUDOS!!! 
#FIQUEEMCASA!!! 

 
 
 
 

FONTE: http://mundosemfim.com/10-curiosidades-impressionantes-sobre-civilizacao-maia/ 

http://mundosemfim.com/10-curiosidades-impressionantes-sobre-civilizacao-maia/


 

 

 
 
ATIVIDADE 07 CIÊNCIAS 7ºANO: 
ALUNO:________________________________________________________ 
 
1- A Terra é como uma cebola: é dividida em várias camadas. Entre essas 
diferentes formas que compõem a estrutura interna do nosso planeta, qual(is) 
dela(s) pode(m) ser considerada(s) sólida(s). 
a) somente a crosta terrestre 
b) somente o manto 
c) somente o núcleo 
d) a crosta e o núcleo interno 
 
2- Observe o desenho e resposda: 

 O material encontrado no interior dos vulcões é denominado de: 
a) Lava 
b) Magma 
c) Fogo 
d) Rocha em estado liquido  

 

 
3- O material que é expelido para fora do vulcão através da cratera é 

denominado de: 

a) Lava 
b) Magma 
c) Fogo 
d) Rocha em estado liquido  

4- As ______________, também conhecidas como rochas magmáticas, são 
formadas pela solidificação (cristalização) de um magma, que é um líquido 
com alta temperatura, em torno de 700 a 1200ºC, proveniente do interior 
da Terra. “Podem conter jazidas de vários metais (p. ex. ouro, platina, 
cobre, estanho) e trazem à superfície do planeta importantes informações 
sobre as regiões profundas da crosta e do manto terrestre”. 

Assinale a alternativa que completa a lacuna do texto acima: 
     a) Rochas sedimentares 

b) Rochas Metamórficas 
c) Rochas Ígneas 
d) Rochas Basálticas 

5- O intemperismo é um tipo de agente de transformação de relevo 
caracterizado por atuar através de processos químicos, físicos e biológicos, 



transformando as rochas. O tipo de rocha formada pela ação do intemperismo 
é a: 
a) ígnea 
b) sedimentar 
c) granítica 
d) metamórfica 

6- Com relação ao horizonte C, é correto afirmar que: 

 

a) É o horizonte que está mais perto da superfície e, por isso, possui em sua 
composição fragmentos de rocha. 

b) Está entre o horizonte O e B e possui em sua composição grandes 
quantidades de matéria orgânica e baixa concentração de minerais. 

c) É a camada mais próxima da rocha-mãe e, por isso, possui muitos 
fragmentos de rocha intactos. 

d) Está entre o horizonte B e o horizonte D e possui uma grande presença de 
minerais e pouca matéria orgânica. 

7) Observe a figura e responda ao que se pede: 

 

 
 
Por que as minhocas representam benefícios para o solo? 
 
A) Porque elas realizam uma verdadeira compactação do solo, favorecendo a 
circulação de ar. 
B) Porque seus túneis dão vida ao solo, tornando-o, moradia de vários outros 
animais. 
C) Porque suas fezes contribuem para a formação de húmus, matéria orgânica 
importantíssima para a fertilidade do solo. 
D) Porque podem ser vendidas para servirem de iscas nas pescarias. 
 

http://1.bp.blogspot.com/-kubseO2vU5Y/V882N3OQ9QI/AAAAAAAAAEU/iKPiO_eE7FcUxALQll7T1wbqjdQGR85ZwCK4B/s1600/capture-20160906-183247.png
http://1.bp.blogspot.com/-kubseO2vU5Y/V882N3OQ9QI/AAAAAAAAAEU/iKPiO_eE7FcUxALQll7T1wbqjdQGR85ZwCK4B/s1600/capture-20160906-183247.png


8) As florestas tropicais são conhecidas por apresentar grande variedade de 
plantas e animais. Pensando sobre a quantidade de matéria orgânica presente 
nesses locais, é esperado que os solos destas florestas tenham grande 
quantidade de: 
 
A) Húmus. 
B) Argila. 
C) Areia. 
D) Cascalho. 
9) O solo pode ser compreendido como consequência do intemperismo, da 
decomposição dos vegetais e animais e do clima sobre a rocha matriz. Sem a 
presença de matéria orgânica, não há a formação de solo, tratando-se somente 
de minerais não consolidados, isto é, materiais inorgânicos. A alternativa que 
contém a matéria orgânica, encontrada no solo, ideal para a agricultura, é: 
 
A) argila 
B) nitratos 
C) húmus 
D) cal 
 
10) Relacione os tipos de solo às suas características. 
 
 ( 1 ) Solo arenoso.     ( 2 ) Solo argiloso.        ( 3 ) Solo humífero 
 
(     ) Tem cor escura, é fonte de nutrientes para as plantas e retém muita água 
(permeável). 
(     ) Contém muita areia, é seco e não favorece o desenvolvimento das 
plantas (muito permeável). 
(     ) Contém muita argila, é úmido e barrento ( pouco permeável). 
A relação correta de cima para baixo é: 
 
A) 3, 1, 2 
B) 2, 3, 1 
C) 1, 2, 3 
D) 3, 2, 1 
 
 

https://exercicios.brasilescola.uol.com.br/exercicios-geografia/exercicios-
sobre-camadas-terra.htm 

 

 

 

https://exercicios.brasilescola.uol.com.br/exercicios-geografia/exercicios-sobre-camadas-terra.htm
https://exercicios.brasilescola.uol.com.br/exercicios-geografia/exercicios-sobre-camadas-terra.htm


PREFEITURA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVÁCQUA 

ATIVIDADE DOMICILIAR 

Formulário do Google: https://forms.gle/dBGTqaNiJAX9gRmTA 

ESCOLA:________________________________________________________________ 

ALUNO(A):_______________________________________________TURMA:6 e 7_____ 

PROFESSOR(A):__________________________________________DATA:___/___/2020 

COMPONENTE CURRICULAR: Inglês     CARGA HORÁRIA: 01 hora/aula 

OBJETIVO DA ATIVIDADE: Revisão   Período: 25/05/2020 a 29/05/2020 

OBSERVAÇÕES INICIAIS PARA O PERÍODO DE REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DOMICILIARES:  

 Poderá imprimir a atividade caso tenha disponibilidade; 

 Poderá responder na própria folha; 

 Anexar no caderno de Inglês logo após a conclusão da mesma; 

 Para aqueles que não conseguirem imprimir, a orientação é que seja copiada e respondida no caderno.  

1. Leia o Texto abaixo e responda o que se pede. 

My name is Cassandra, I’m 25 years old. I live in Vitória ES, with my boyfriend, his name is 

Carlos. I work in a big Hospital, I’m a nurse.  This year is being very different, because of a new 

disease called covid-19. Do you know what to do to prevent it? Wash your hands (for 20 seconds) 

with soap and water, only leave the house if necessary, do not forget the mask and when you 

come back remove your shoes and wash your hands and objects. Avoid crowding. Together we 

will win.

a. Nome dela:_________________ 

b. Profissão 

dela:___________________ 

c. Idade:___________________ 

d. Qual o conselho que ela 

deu?:_________________________

_____________________________ 

 

2. Escreva as nacionalidades em Inglês: 

 

a. Brazil:____________ 

b. Japan:___________ 

c. Portugal:__________ 

d. China:__________ 

e. Spain:__________ 

f. USA:___________ 

g. Italy:____________ 

h. Canada:__________ 

i. England:_______ 

 

 

Referências Bibliográficas (ativ. 1 e 2) 

PEREIRA, Mirelle Gonçalves. Atividades domiciliares de Atílio Vivácqua. Atílio Vivácqua. 2020.

 

Brazilian – Chinese – Spanish – American – English – Italian – Portuguese – Canadian - 

Japanese 



 

Atividade domiciliar de Arte 
Atividade referente ao período do dia 25/05/2020 ao dia 29/05/2020 
Turma: 6° ao 9º ano 
Carga horária: 1 hora/ semana 

 

AUTORRETRATO 
 

Autorretrato é uma forma de registro em que o modelo é o próprio artista. Existe 

há muito tempo, pois é natural do ser humano a necessidade de deixar algum registro 

de sua própria imagem, mesmo depois de sua passagem pela vida. Desde a Pré- 

História homens e mulheres desenhavam suas identidades com a marca das mãos 

dentro das cavernas usando pó colorido para fazer os contornos. 

Durante o Renascimento, o autorretrato tornou-se bastante popular, pois os 

pintores começaram a retratar seus próprios rostos com o intuito de: 

•  Deixar suas imagens gravadas para o futuro; 

•   Sentir que eram importantes como seres humanos e como profissionais; 

•  Expressar em suas pinturas o que sentiam internamente, suas emoções e seus 

pensamentos; 

•  Usar suas próprias imagens como pretexto para elaborar obras de arte, cuidando 

das cores, pinceladas, contornos, das texturas. 

  Sendo assim, nos trabalhos a pessoa pode colocar suas emoções, seu jeito de 

ser ou retratar sua aparência, podendo pintar de diferentes maneiras. 

 

Fonte: http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=6919/ 

(acessado em 12/05/2020) 

 

EXERCÍCIO 

 

1) Agora pense em você, nas suas características pessoais e faça o seu autorretrato. 

 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=6919/


PREFEITURA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVÁCQUA 

ATIVIDADE DOMICILIAR 

ESCOLA:_________________________________________________________________ 

ALUNO(A):_______________________________________________TURMA:7_________ 

PROFESSOR(A):__________________________________________DATA:___/___/2020 

COMPONENTE CURRICULAR: ENSINO RELIGIOSO     CARGA HORÁRIA: 01 hora/aula 

OBJETIVO DA ATIVIDADE: Virtude e Felicidade Período: 25/05 a 29/05 

ORIENTAÇÕES INICIAIS PARA O PERÍODO DE REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DOMICILIARES:  

 Poderá imprimir a atividade caso tenha disponibilidade; 

 Poderá responder na própria folha; 

 Anexar no caderno de Ensino Religioso logo após a conclusão da mesma; 

 Para aqueles que não conseguirem imprimir, a orientação é que seja copiada e respondida no caderno.  
 

Atividade 
1-Leia o texto abaixo: 

 

                              Virtude e Felicidade  (Poema de Dote Incontri) 

 

 
 

1-Defina com suas palavras, o conceito de virtude. 
 

2- Cite exemplos de virtudes. 

 

3- É possível ser feliz sem ter virtudes? Justifique! 

 

4- Faça um comentário sobre os quatro últimos versos do texto. 

 

5- Como você procura praticar as suas virtudes?  

 

 

Fonte: <escolaeducacao.com.br › atividades-de-ensino-religioso>. Acesso em: 13/05/2020 

https://escolaeducacao.com.br/atividades-de-ensino-religioso/atividades-de-ensino-relogioso-poema-virtude-e-felicidade/


 

 
 
 
 
 

 

EMEB 

ATIVIDADES 

DOMICILIARES       

DE Ed. Física 
 

 

Prof.ª Bethânia 

Turma 6ªa, b, c e 7ªa. 
 

 

 



 

CRUZADINHAS 

 

Resolva a cruzadinha utilizando alguns nomes de modalidades esportivas, as 

dicas esta logo abaixo.  

 

                                                                                                          1 

 

    

3 

  

2 

            

         

4 

   

5 

      

       

6 

            

                    

   7                  

                    

                    

                    

 

                   

8 

                    

           

9 

        

 



1 Esporte de quadra onde se faz gols com a mãos; 

2 Envolve as artes marciais; 

3 Modalidade olímpica que exige força, equilíbrio e coordenação; 

4 Praticada geralmente em uma piscina; 

5 Possui provas de corrida, saltos, lançamentos e arremessos;  

6 Esporte mais popular do Brasil; 

7 Esporte tem como objetivo acertar uma cesta para marcar pontos; 

8 Esporte de quadra com 5 jogadores cada time; 

9 Esporte tem como fundamento saque e manchete 

 

Espaço da educação física. 2013. Disponíveis em: 

<http://sarahfreits.blogspot.com/p/blog-page_4.html/> Acesso em: 20 mai. 

2020.  

 Atividade adaptada  

 

Bom estudo! 
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