
 
 

 

 

 

Aula Programada 

Disciplina de geografia- Profª Andréia               -   7º ano 

 

 

Ler o texto sublinhar o que achar importante e realizar a atividade abaixo em seu caderno: 

Espaço Rural 

 

O espaço rural é constituído pelas áreas não urbanas. São espaços não ocupados por 

cidades ou adensamentos populacionais. A maior parte das atividades produtivas típicas desse 

espaço está relacionada com a agricultura, pecuária e extrativismo. 

Para compreender melhor a amplitude conceitual que envolve o espaço rural, é preciso distinguir 

as expressões rural e agrário.  Nem sempre as atividades realizadas no meio rural são agrárias. É 

cada vez mais comum a utilização do espaço rural para atividades turísticas, esportivas, áreas de 

preservação ambiental, spas, clínicas, centros de pesquisa, entre outros, que não estão 

vinculadas a atividades agrárias. 

Relação entre o espaço urbano e o rural 

        A distinção entre rural e urbano nas atividades econômicas realizadas na cidade e no campo 

e nas diferentes práticas cotidianas tem sido reduzida. Cada vez mais há uma integração das 

práticas e elementos tidos como tipicamente rurais no espaço das cidades ou práticas urbanas no 

espaço do campo. 

      O cultivo de hortaliças no ambiente urbano, por exemplo, tem sido incentivado em vários 

lugares do mundo, da mesma maneira que uma clínica de estética ou relaxamento é encontrada 

em regiões afastadas dos centros urbanos. São atividades típicas do meio rural e urbano 

realocadas nas cidades e no campo. 

      Além disso, a concepção de que o espaço rural é um ambiente de atraso no desenvolvimento 

também tem sofrido modificações. Altos níveis de mecanização, utilização de tecnologia e 

especialização da mão de obra têm sido vistos em muitas propriedades rurais. 

             O espaço rural tem sido transformado pelo trabalho humano e pelas técnicas utilizadas 

Modernização do meio rural 

         A modernização que gradativamente alcança o espaço rural é resultado da intensificação de 

capital empregado na produção rural sob a forma de máquinas, defensivos químicos, engenharia 

genética, serviços meteorológicos, além de avançadas técnicas de irrigação, manejo de animais, 

preparação do solo e assessoria tecnológica e financeira.  



 
 

 

 

       A utilização de tecnologias, como as da Engenharia Genética, têm contribuído para a 

configuração de um novo espaço rural 

     As modificações ocorridas no meio rural não trazem apenas benefícios. É crescente a 

preocupação sobre os impactos dessas atividades na saúde e bem-estar das pessoas, bem como 

os danos causados ao meio ambiente. 

                                                Novas questões do espaço rural 

          A modernização das atividades agrícolas trouxe novas questões que são objeto de análise 

e preocupação. As transformações ocorridas no espaço rural trouxe consequências como:  a 

elevação dos níveis de endividamento dos agricultores; 

a diminuição da biodiversidade;  o êxodo rural provocado pela redução da mão de obra no 

campo;  poluição do solo causada pelo uso de fertilizantes. 

         Além das consequências citadas, a modernização do campo não solucionou o problema da 

fome mundial, pois grande parte da produção agrícola modernizada é destinada a abastecer os 

países ricos industrializados. 

  

         O espaço rural, assim como o urbano, é diverso e cheio de contrastes. A análise desse 

ambiente leva em conta uma série de fatores e elementos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atividade 

1- Descreva o que você entende das charges abaixo: 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bom trabalho!!! 

 

 



 
 

 

 

ATIVIDADE DE MATEMÁTICA   Profª Aurea Maria Moraes 7ºano 

Revisando as operações 

1)  Calcule: 

a) -9 - 11 =  

b) +15 - 6 =  

c) -2 + 14 =  

d) (+7) + (-7) = 

 e) (-6) + 0 =  

f) 10 - 6 + 3 - 3 - 10 - 1 =  

g) 15 - 8 + 4 - 4 + 8 - 15 =  

h) (-5) + (+2) - (-1) + (-7) =  

i) (+2) - (-3) + (-5) -(-9) =  

j) (-2) + (-1) -(-7) + (-4) =  

 

2) Calcule os quocientes 

a) (+40) : (-5) = 

b) (+40) : (+2) =  

d) (-32) : (-8)=  

e) (-75) : (-15) =  

f) (-15) : (-15) =  

 

3) Calcule os produtos 

a) (-3) . (+2) . (-4) . (+1) . (-5) =  

b) (-1) . (-2) . (-3) . (-4) .(-5) =  

c) (-2) . (-2) . (-2) . (-2) .(-2) . (-2) =  

d) (+1) . (+3) . (-6) . (-2) . (-1) .(+2)=  

 

 

 

 



 
 

 

 

Expressões Numéricas 

O cálculo do valor de uma expressão com números inteiros em que aparecem divisões, 
multiplicações e somas algébricas segue a mesma regra que já vimos para os números 
naturais. 
1° - Divisões e multiplicações 

2° - Adição e Subtração 

Ordem : 

 1º - ( )   2º - [ ]   3° - { } 

EXEMPLOS 

    a) 

                   

  b)  

 

c)   

EXERCÍCIOS 

1) Calcule o valor das seguintes expressões: 
 

a)  

b)      

 c)    

 d)    

  e)    
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125

1585

19485









     
 

35

405

28512

7.431512









   
   

  
  

 

11

617

1517

1517

32517

32517

962517















   374918660

      1488324125318

    962517

      39618521438128

   10837218



 
 

 

 

Atividades de Educação Física 

Futsal 

Pessoal seguiremos os exercícios de futsal. 

 Faça o alongamento de praxe (que fizemos sempre). 

 Lance a bola para cima com as mãos...domine-a com o pé direito...logo 

após com o pé esquerdo. 

 Lance a bola para cima (com as mãos) domine a mesma com o joelho, 

deixa cair no chão e a pare com a sola do pé. 

 Lance a bola para cima (com as mãos) domine-a com o peito e deixe-a cair 

no chão solando a mesma com o pé. OBS: Meninas quando fazerem esse 

exercício posicionar os ombros mais à frente para proteção dos seios.  

 Lance a Bola para cima (com as mãos) domine-a com a cabeça, faça a 

mesma escorregar pelo corpo e sole-a com o pé. 

 Lance a bola para cima (com as mãos) domine-a com o pé e faça um giro 

com a mesma. 

 Em um muro ou parede desenhe números de 1 até 6 como se fosse um 

retângulo, tente chutar a bola nos números vá somando quantos pontos 

conseguira fazer. Chute a bola com a parte interna do pé fazendo com que 

a mesma faça uma alavanca para acertar o local. (Obs. Procure colocar 

esse retângulo a uns 40 cm do chão, para uma maior dificuldade).  

 Coloque uma garrafa pet a uma certa distância de você, conduza a bola 

até a garrafa pet quando estiver bem próximo tente dar uma Cavadinha na 

bola para que ela passe por cima da garrafa sem tocar na mesma, faça até 

conseguir.  

 

 

 



 
 

 

 

Aulas Complementares 

Décima Quarta Semana 

Turma: Sétimo Ano 

Professor: Simone Mendonça da Silva 

Disciplina: Língua Inglesa 

Conteúdo: ADJETIVOS POSSESSIVOS. 

 Obs: FAREI ÁUDIO E VIDEO EXPLICATIVOS. 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

1. Escreva his ou her: 
a) Jane has a car. 

Her cari s blue. 
b) Paul has a bike. 

____ bike is red. 
c) Fred has a house. 

____ house is new. 
d) Meg has a ball. 

____ ball is yellow. 
e) Lucy has a book. 

____ book is interesting 
2. Preencha os espaços com his ou 

her: 
a) Mary is studying her lesson. 
b) John is studying ____ lesson. 
c) Betty is reading ____ 

magazine. 
d) Jeff is reading ____ newspaper. 
e) Meg is dancing with ____ 

friend. 
f) Fred is dancing with ____ 

friend. 
g) Albert is driving ____ car. 
h) Monica is driving ____ car. 
i) She is writing ____ name. 
j) He is writing ____ name. 
k) ____ name is George. 
l) ____ ma,e os Patricia. 

3. Escreva as frases no plural: 
a) His book is on the table. 

Their books are on the table. 
b) Her pencil is in the bag. 

_____________ in the bag. 
c) He is playing with his friend. 

_____ playing with _______ 
d) She is writing to her friend. 
e) _____ writing to _________ 

4. Complete as frases usando o adjetivo its: 
 

 

 

O adjetivo 

possessivo its refere-

se a uma coisa ou a 

um animal. 

a) T
h
i
s
 
i
s
 a giraffe. 

     (neck — long) 

     Its neck is long. 

 

b) This is a ball 
(color — red) 

_____________________ 

 

c) This is a pig. 
(legs — short) 

_____________________ 

 

d) This is a donkey. 
(ears — long) 

_____________________ 

 

e) This is a monkey. 
(ears — short) 

_____________________ 

5. Escreva no plural: 
a) My blouse is red. 

Ours blouses are red. 
b) This is my house. 
______________________________ 

c) My car is clean. 
______________________________ 

d) Open your book. 
______________________________ 

e) Write your name. 
______________________________ 



 
 

 

 

Atividade de Artes 7º ano 
 

Prof.ª Bruna Rocha 

As Expressões Artísticas e suas Manifestações 
 

Podemos nos expressar de diversas maneiras: falando, rindo, cantando… Também nos expressamos 
através da arte e de diversas formas. 

Formas de expressão: 
1.  Musical 
2.  Corporal 
3.  Visual 

 

1. Expressão Musical: É quando nos expressamos através da música. E podemos fazer isso de duas 
formas: 
 Pela voz: Cantando. 
 Por um instrumento: Tocando 
 

2. Expressão Corporal: É quando nos expressamos através do nosso corpo. E também podemos fazer 
isso de duas formas: 
 Teatro: Peças e encenações 
 Dança: Espetáculos, balés, etc. 
 

3. Expressão Visual: É quando nos expressamos através de imagens, que podem ser: 
 Desenho: O desenho é basicamente uma imagem feita com linhas e também pode ser utilizado como 

esboço para outra técnica. Também é possível fazer desenhos produzindo tonalidades a fim de 
fazermos sombras. Podemos desenhar com vários instrumentos: Lápis de desenho, lápis de cor, giz de 
cera, canetinhas e até mesmo um graveto sobre a areia. 

 
Vista da janela, Cissa Veiga 

 

 Pintura: A pintura  é a arte de pintar uma superfície, tais como papel, tela, ou uma parede (pintura mural ou 
de afrescos), cujo elemento fundamental é a cor. Há vários tipos de tinta, que podemos, inclusive, fazer em 
casa. As mais comuns são: tinta guache, tinta acrílica,tinta aquarela, tinta a óleo. 

 
Tarsila do Amaral, Abapuru, óleo sobre tela 

 Colagem: A colagem é uma técnica que permite produzir uma obra de arte utilizando vários materiais. 
Normalmente a colagem é feita com papéis coloridos, mas é possível fazer colagens utilizando recortes de 
revista, embalagens, pequenos objetos, plástico, madeira, etc. 

 



 
 

 

 

 
Matisse, O mar, colagem sobre papel 

 

 Fotografia: Fotografia é uma técnica de gravação por meios mecânicos e químicos ou digitais, de uma 
imagem em um suporte sensível à luz (papel fotossensível). A câmera ou câmara escura é o aparelho que 
forma a imagem, embora hoje em dia aparelhos celulares também possam ser usados para registrar uma 
imagem. 

 
Imagem da primeira fotografia feita por Nicéphore Niépce, em 1825. 

 

 Gravura: Gravura é toda imagem criada a partir de uma  matriz. O material desta matriz pode variar e é ele 
que vai definir o tipo de gravura . A gravura pressupõe uma tiragem, ou seja, um número de cópias a ser 
definido pelo artista. Diferentemente das outras técnicas, a gravura não é única. Os principais tipos de 
gravura são: 

a)      Xilogravura: a matriz é em madeira; 

 
Xilogravura 

 
b)      Gravura em metal: é feita normalmente em uma placa de cobre; 

 



 
 

 

 

Gravura em metal 
 

c)      Serigrafia: feita em tela de nylon; 

 
Serigrafia 

 

d)     Litogravura: a matriz é feita em pedra; 

 
Litografia 

 

e)      Monotipia: é o único tipo de gravura em que é feita apenas uma cópia. A imagem é pintada sobre a 
matriz. 

 
Monotipia 

 
Há ainda o Cinema, que se encaixa em um conceito a parte, que podemos chamar de audiovisual. 



 
 

 

 

Escolha 2 manifestações visuais citadas no texto e crie a sua obra de arte. Use a sua criatividade e todos os 
materiais que tiver disponível em casa. Faça as obras nessa moldura.  
*mandarei as imagens no grupo do WhatsAap 

 



 
 

 

 

ATIVIDADE DE CIÊNCIAS 
AULA SEMANA 14ª      7º ANO    

CONTINUAÇÃO DO CONTEÚDO DA SEMANA ANTERIOR.  

LINK DO VÍDEO NO FINAL DO CONTEÚDO 

Micoses 

As doenças provocadas por fungos são conhecidas como micoses. Entre as que podem acometer 
o ser humano, podemos citar o "sapinho", comum na boca de bebês, e as frieiras nos pés. Há 
micoses que atacam órgãos internos, por exemplo, os pulmões, e podem provocar a morte do 
indivíduo. 

Os fungos podem infectar a nossa pele e multiplicar-se causando as micoses. Para ocorrer essa 
multiplicação, são necessárias condições que favoreçam a ação dos fungos: a umidade e o calor, 
comuns nas virilhas, entre os dedos (principalmente os dos pés) e no couro cabeludo; dessas 
regiões os fungos podem espalhar-se por outras áreas do corpo. 

 

Como evitar as micoses 

 Lavar-se com água e sabão, pois a higiene á a melhor maneira de prevenção. 
 Evitar calor e umidade em áreas de dobra de pele: enxugá-las bem após o banho; não ficar 

muito tempo com roupas de banho úmidas (maiô e calção, por exemplo). 
 Usar roupas leves e claras durante o verão. 
 Evitar o uso contínuo de tênis, calçados de borracha ou sapatos apertados. 
 Usar meias claras, limpas e bem secas. 
 Manter as unhas curtas e limpas. 

 Os fungos e o meio ambiente 
 Assim como as bactérias, os fungos desempenham o papel de decompositores na 

natureza. 
 Como já vimos, os decompositores são fundamentais na manutenção do equilíbrio natural 

dos ecossistemas: eles decompõem os cadáveres e os resíduos de seres vivos (como 
fezes e urina), absorvendo somente uma parte para a sua nutrição. O restante dos sais 
minerais resultantes da decomposição fica no ambiente. 

 Desse modo, os decompositores colaboram na reciclagem de materiais no solo e na 
água e exercem um papel essencial nas cadeias e teias alimentares. 

 Associação de algas e fungos 
 Alguns fungos vivem associados à algas ou à cianobactérias. Essa associação, 

o mutualismo, é vantajosa para ambos e recebe o nome de líquen. 



 
 

 

 

   
Líquen na rocha 

 

 Importância econômica dos fungos 
 Cerca de duzentos tipos de cogumelos são usados na alimentação humana. Algumas 

espécies são largamente cultivadas, como é o caso do basidiomiceto Agaricus campestris; 
ascomicetos como a Morchella esculenta, depois de secos, constituem finíssima iguaria. 

  
Agaricus campestris 

 Produção de pão 
 As leveduras são fungos microscópicos, utilizados desde a Antiguidade na preparação de 

alimentos e bebidas fermentadas. O levedo Saccharomyces cerevisiae, empregado na 
fabricação de pão e de bebidas alcoólicas fermenta açúcares para obter energia, liberando 
gás carbônico e álcool etílico. Na produção do pão é o gás carbônico que interessa; as 
bolhas microscópicas desse gás, eliminadas pelo levedo na massa, contribuem para tornar 
o pão leve e macio. 

 Produção de bebidas alcoólicas 
 A produção dos diferentes tipos de bebida alcoólica varia de acordo com o substrato 

fermentado, com o tipo de levedura utilizada e com as diferentes técnicas de fabricação. 
Por exemplo, a fermentação da cevada produz cerveja, enquanto a fermentação da uva 
produz vinho. Depois da fermentação, certas bebidas passam por processos de destilação, 
o que aumenta sua concentração em álcool. Exemplos de bebidas destiladas são a 
aguardente, ou pinga, obtida a partir de fermentado de cana-de-açúcar, o uísque, obtido de 
fermentados de cereais como a cevada e o centeio, e o saquê, obtido a partir de 
fermentados de arroz. 

 Produção de queijos 
 Certos fungos são empregados na produção de queijos, sendo responsáveis por seu sabor 

característico. Os fungos Penicillium roqueforti e Penicillium camemberti, por exemplo, são 
utilizados na fabricação de queijos tipos roquefort e camembert respectivamente. 



 
 

 

 

  
Penicillium roqueforti (visto em microscópio eletrônico, colorido artificialmente) 

Copyright Dennis Kunkel Microscopy, Inc. 

  
Queijo Roqueforti 

 Fungos e produção de substâncias de uso farmacêutico 
 Foi do ascomiceto Penicillium chrysogenum que se extraiu originalmente a penicilina, um 

dos primeiros antibióticos a ser empregado com sucesso no combate a infecções 
causadas por bactérias. 

 Certos fungos produzem toxinas poderosas, que vêm sendo objeto da pesquisa 
farmacêutica. Muitos fungos produzem substâncias denominadas ciclopeptídios, capazes 
de inibir a síntese de RNA mensageiro nas células animais. Basta a ingestão de um único 
corpo de frutificação (cogumelo) do basidiomiceto Amanita phalloides, por exemplo, para 
causar a morte de uma pessoa. Um fungo muito estudado do ponto de vista farmacêutico 
foi o ascomiceto Claviceps purpurea, popularmente conhecido como ergotina. Foi dele 
que se extraiu originalmente o ácido lisérgico, ou LSD, substância alucinógena que ficou 
famosa na década de 1970. 

 A ergotina cresce sobre grãos de cereal, principalmente centeio e trigo. Cereais 
contaminados por ergotina causaram, no passado, intoxicações em massa, com muitas 
mortes. Desde o século XVI as parteiras já conheciam uma propriedade farmacêutica da 
ergotina: se ingerida em pequenas quantidades, acelerava as contrações uterinas durante 
o parto. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

RESOLVA AS ATIVIDADES ABAIXO: 
 
1) Complete as frases: 
 
a) Os fungos de acordo com seu numero de células podem ser: _________________________________    
___________________________________. 
b) Fungos que nutrem-se de matéria orgânica morta são chamados de ________________________. 
c) O corpo dos fungos é formado por duas partes uma chamada de ____________________ e outra de 
______________________________. 
d) Os fungos espalham células através do vento. Estas células são chamadas de _____________________. 
e) Os fungos fazem a absorção de  alimentos através das ________________, que são um conjunto de fios. 
 
2) Marque a alternativa correta:  
 
a) Os fungos parasitas alimentam-se de: 
(      ) fermentação do leite                             (        ) restos orgânicos                 (         ) fotossíntese 
(      )  restos inorgânicos                                (        ) seres vivos   
 
b) Os liquens são formados por uma associação biológica de dois tipos de organismos, que são:  
(        ) algas e fungos                              (        ) briófitas e algas.                   (         ) fungos e briófitas. 
(        ) bactérias e fungos.                       (        ) fungos e plantas 
 
c) O ser humano sofre às vezes pala ação de alguns fungos, que lhe causam micoses e frieiras. Estes fungos 
são chamados de:  
 
(        ) parasitas                   (        ) decompositores            (        ) fermentadores     (       )  saprófitos 
 
3) Marque (V) para frases verdadeiras e (F ) para frases falsas: 
 
(       ) Todos os fungos são heterótrofos. 
(       ) Alguns fungos fazem fotossíntese. 
(       ) Alguns fungos podem ser utilizados para fabricação de antibióticos. 
(       ) Os fungos que se desenvolvem em madeiras em decomposição são chamados de orelha-de-pau.  
(       ) A cólera e uma doença causada por um tipo de fungo. 
(       ) Os champignons são fungos venenosos. 
(       ) Os fungos que fazem fermentação são unicelulares e são chamados de leveduras.    
 
4) Responda: 
 
a) Qual a importância ecológica dos fungos? 
 
 
b) Qual a importância econômica dos fungos? Como pode ser utilizado pelo ser humano? 
 
 
 
c) Como podemos prevenir o surgimento de micoses? 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aulas Complementares 

Décima Quarta Semana 

Turma: Sétimo e Oitavo Ano 

Professor: Simone Mendonça da Silva 

Disciplina: Ensino Religioso 

Conteúdo: RELACIONAMENTO INTERPESSOAL 

 



 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

ATIVIDADE DE HISTÓRIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ATIVIDADE DE PORTUGUÊS          7º ano     -     SEMANA  14                  

PARA ESCREVER COM TÉCNICA               -               LENDO  E  INTERPRETANDO 

O NARRADOR   

Leia os  dois  textos  a  seguir. 

TEXTO  1   

     A minha história começa muitos e muitos anos atrás. 

     Atrás de onde?, podem perguntar vocês. E eu responderei: atrás de hoje. Ontem. Antes de onteontem. Longe, na 

minha memória: lá é o tempo da minha história. 

     Eu vou morrer um dia, porque tudo o que nasce também morre: bicho, planta, mulher, homem. Mas histórias 

podem durar depois de nós. Basta que sejam postas em folha de papel e que suas letras mortas sejam ressuscitadas 

por olhos que saibam ler. 

     Por isso, aqui está para vocês o papel da minha história: uma vida-menina para as meninas-dos-seus-olhos. 

 Vou contar... 

 

 

TEXTO  2    

 

     Cada tarde de bom tempo vinha encontrar Pollyanna ansiosa por pretexto para sair a passeio, numa direção ou 

noutra  _ e foi durante um desses passeios que encontrou “o Homem”. Para si própria o chamava de “o Homem”, 

não obstante cruzar-se com dúzias de homens de cada vez. 

     O Homem trajava sempre casaco até os joelhos e chapéu alto _ duas coisas que o comum dos homens não usava. 

Tinha as faces sempre barbedas e pálidas e os cabelos, que apareciam debaixo do chapéu, já grisalhos. Caminhava 

esticado e com pressa, sempre só _ o que fazia Pollyanna apiedar-se dele. Talvez por isso lhe dirigiu a palavra um dia. 

     _ Como vai, senhor? Está um tempo lindo, não? _ Foi como se aproximou do solitário. 

     O homem, que vinha distraído, entreparou, indignativo. 

     _ Está falando comigo, menina? 

     _ Sim, senhor. Perguntei se não estava um belo dia. 

     _ Eh? Oh! Hum! _ Rosnou ele _ e apressou o passo. 

     Pollyanna sorriu; “Que homem engraçado!”, pensou consigo. 

     No dia seguinte encontraram-se de novo. 

     _ Não está um dia tão bonito como o de ontem, disse Pollyanna, mas sere, não acha? 

     _ Eh? Oh! Hum!, tornou a rosnar o homem _ e a menina tornou a sorrir. 

     Da terceira vez que Pollyanna o importunou com uma pergunta semelhante, ele deteve-se bruscamente. 

     _ Quem é você, menina, que anda todos os dias a me fazer perguntas sobre o tempo?... [...] 

 



 
 

 

 

OS TEXTOS QUE VOCÊ ACABOU DE LER SÃO TRECHOS DE HISTÓRIAS MUITO INTERESSANTES. QUEM CONTA UMA 

HISTÓRIA É CHAMADO DE NARRADOR.  No texto 1, quem conta a história é um narrador-personagem, isto é um 

narrador que também é uma das personagens, enquanto no texto 2 quem conta a história é um narrador-

observador .  

 

1. Observe os verbos e os pronomes destacados empregados pelo narrador nestes trechos do texto 1:   

- “A minha história começa muitos e muitos anos atrás.” 

- “E eu responderei: atrás de hoje.” 

- “Vou contar...”   

a) Em que pessoa estão as formas verbais e os pronomes destacados? 

 

b) O narrador participa dos fatos,  ou seja, ele também é personagem da história? 

 

2. Agora, oberve os verbos e os pronomes destacados empregados pelo  narrador nestes trechos do texto 2 : 

- “e foi durante um desses passeios que encontrou ‘o Homem’.” 

- “Para si própria o chamava de ‘o Homem’.” 

- “Foi como se aproximou do solitário.” 

- “ele deteve-se  bruscamente.”  

a) Em que pessoa estão as formas verbais e os pronomes destacados? 

 

b) O narrador participa da história como personagem?  

 

3. Dos textos a seguir, indique aqquele que apresenta narrador-observador. 

 

a)”Residia, então,em Charleston, a uma distancia de nove milhas, e as facilidades para ir e voltar eram menores do 

que agora. Chegando à cabana, bati, conforme meu hábito, e,não obtendo resposta, procurei a chave no lugar onde 

sabia estar escondida. Abri a porta e encontrei. Foi uma surpresa e com certeza das mais agradáveis. Um belo fogo 

crepitava na lareira. Despi o paletó, empurrei a cadeira para junto do fogo, e esperei pacientemente  pelos donos da 

casa.” 

                           --------------------------------------------------------------------------------- 

 

b) “A figura não fez movimento ou pronunciou palavra. Mas quando lhe olharam a face viram que, em lugar de seu 

ar digno de piedade e de seus gestos de quem pede pela vida, transformara-se no mais horrível  monstro que jamais 

se viu [...]. E que, no lugar das mãos erguidas para pedir misericórdia, havia agora, duas adagas de fogo, que não 

flamejavam, mas eram incandecentes e terminavam numa ponta que era uma chama azulada.”  

                            --------------------------------------------------------------------------------- 



 
 

 

 

 

 

4. Reescreva o texto a seguir, transformando o Narrador-Personagem em Narrador-Ob- 

servador. 

        “ Optei pela minha vocação de marinheiro faz já vários anos, numa ocasião em que eu me encontrava com os 

bolsos vazios, e nada do que havia em terra me interessava. 

        Então pensei em atirar-me ao mar e ver suas maravilhas. Meu nome é Ismael e, de vez em quando, tenho 

acessos de melancolia; quando isso acontece, acho que o melhor é tomar rapidamente uma resolução heróica. E foi 

isso o que fiz. 

        Resolvi ir para o mar, mas não entrei num navio como qualquer passageiro. Nem como cozinheiro ou camareiro. 

Detesto essas profissões. Nem mesmo como capitão de navio. 

        Embarquei como marinheiro; desses que ficam à proa, prontos para  tudo o que der e vier. Se este ofício é 

pesado? Naturalmente; e muito. Mas me agrada. [...]” 

 

   RELEMBRANDO  AS  PESSOAS  GRAMATICAIS  -  PRONOMES + VERBOS 

Pronomes                                                                     verbos 

Eu          1ª pessoa do singular                                   escrevo 

Tu          2ª pessoa do singular                                   escreves 

Ele         3ª pessoa do singular                                   escreve 

                                                                                        

Nós         1ª pessoa do plural                                    escrevemos 

Vós         2ª pessoa do plural                                    escreveis 

Eles        3ª pessoa do plural                                    escrevem   

 

 

5. ESCREVA UM PEQUENO RELATO, narrando um fato que ocorreu em sua cidade ou país  

e no qual uma pessoa tenha se destacado. Faça duas versões do relato e, em ambas, refira-se ao protagonista como  

herói ou heroína. Na 1ª versão, narre em 1ª pessoa;  na 2ª versão, em 3ª pessoa. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Receita Nutritiva 
 

Panqueca colorida 

 

Ingredientes: 

 2 ovos; 

 1 cenoura pequena crua OU  

o 1 xícara (chá) de espinafre cru OU  

o 1 beterraba pequena cozida; 

 2 xícaras (chá) de farinha de trigo; 

 1 colher (sopa) de aveia; 

 2 xícaras (chá) de leite integral; 

 1 colher (chá) de sal 

 

Modo de preparo: 

Bater todos os ingredientes no liquidificador, menos a aveia. Depois acrescente a aveia e misture bem. Pegue uma 

concha ou uma colher de sopa e despeje em uma frigideira média em fogo médio. Espalhe virando a frigideira para que 

fique uma massa fina. Quando um lado estiver dourado, vire e doure o outro.  

Sirva com o recheio de sua preferência. Sugestões: verduras (espinafre, couve), frango desfiado, carne moída ou 

ovos mexidos. 

 

A aveia é um cereal de excelente valor nutricional. Destaca-se dentre outros cereais por seu teor e qualidade de 

proteínas, além de vários nutrientes como o magnésio, fósforo, zinco e fibras. As fibras ajudam no funcionamento do 

intestino, na sensação de saciedade (sentir menos fome), reduzem a absorção de açúcar e gordura no sangue, entre 

outros benefícios. Acrescente em sua alimentação aos poucos a aveia; pode ser acrescentada em iogurtes, frutas, leite, 

saladas e preparações.  

 

 

Beijos da Nutri Bianca Pivatto! 
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