
ATIVIDADES DE MATEMÁTICA - Profª Aurea Maria Moraes   
 
 

1) Efetue as operações: 

 

a) 14 – 10 + 8 – 17 + 14 – 20 + 1 = 

b) –6 + 4 – 1 + 10 – 18 + 19 – 14 = 

c) –12 + 15 – 17 + 25 + 13 – 4 = 

d) 4 – 8 + 5 – 9 + 6 + 4 – 2 – 7 + 8 – 10 – 12  = 

e) – 9 + 4 – 1 + 5 + 2 + 3 – 4 + 7 + 8 – 10 – 5 + 8  = 

f) 26 – 42 + 17 + 25 – 26 = 

g) – 21 + 13 + 22 – 19 + 17 – 35 = 

h) - 4 +  3   + 1   - 8 =  

i)  - 9  –  4  +  1  –  7 –  3   = 

j)  2  + 1   - 7  – 9   + 4  = 

k)  - 8   - 3   - 5  - 7   - 6  = 

l) ( 9 ) – ( - 1 ) + ( - 3 ) – ( - 1 )  + ( - 9 )  + ( - 7 ) = 

m) ( - 2 ) – ( - 2 ) + ( - 3 ) + ( - 5 ) – ( - 6 ) + ( - 3 ) – ( - 2 ) = 

 

 

 

 



ATIVIDADE DE PORTUGUÊS 

Atividade 1 

 

Veja a advertência presente em publicidades de bebidas alcoólicas: SE BEBER, NÃO DIRIJA.  

- Aponte a existência dos dois verbos que indicam duas ações - beber e dirigir. 

-  Pense sobre o significado da advertência e anote a conclusão a que chegar no caderno. 

- Veja o "se": ele estabelece a ligação entre os dois verbos, sugerindo a ideia de condição. 

Os verbos beber e dirigir, no texto, pertencem, respectivamente, ao subjuntivo e ao 

imperativo. O primeiro sugere uma possibilidade, um evento que pode ou não se realizar. O segundo 

indica uma ordem. Na advertência, se o primeiro evento se realizar, ordena-se a não realização da 

segunda ação. 

 

Atividade 2  

Em seguida, leia o poema de José Paulo Paes. 

Se essa rua fosse minha, 
eu mandava ladrilhar, 
não para automóvel matar gente, 
mas para criança brincar. 
 
Se esta mata fosse minha, 
eu não deixava derrubar. 
Se cortarem todas as árvores, 
Onde é que os pássaros vão morar? 
 
Se este rio fosse meu, 
eu não deixava poluir. 
Joguem esgotos noutra parte, 
que os peixes moram aqui. 
 
Se este mundo fosse meu, 
eu fazia tantas mudanças 
que ele seria um paraíso 
de bichos, plantas e crianças. 
 
PAES, José Paulo. Poemas Para Brincar. São Paulo: Ática, 2002. 

 

As produções dos homens não nascem do nada, mas elas dialogam entre si. Nesse caso, fica 

evidente que o poeta buscou inspiração na cantiga popular, de autoria anônima. 

O subjuntivo vincula-se, de modo geral, a incertezas, possibilidades, hipóteses; e o imperativo 

liga-se a ordens, comandos, exortações, súplicas. 

Após a leitura, responda. 



1 – Sublinha no poema os verbos no subjuntivo e imperativo. 

OBS:  A hipótese proposta pelo primeiro verso de cada estrofe (se essa rua fosse minha; se essa 

mata fosse minha, se esse rio fosse meu, se esse mundo fosse meu) completa-se na afirmação 

subsequente (eu mandava ladrilhar, eu não deixava derrubar, eu não deixava poluir, eu fazia tantas 

mudanças). A repetição dessas construções nos versos iniciais de cada estrofe cria um paralelismo, 

característica importante na construção poética. Não deixe de assinalar os versos Se cortarem todas 

as árvores, /Onde é que os pássaros vão morar? Neles, novamente, a ideia proposta pelo subjuntivo 

associa-se a outra. Embora as construções no passado predominem no poema, os dois versos 

remetem ao futuro. 

Veja: 

Tempos verbais simples do modo subjuntivo 
 

Verbo viajar - presente do subjuntivo: 
que eu viaje 
que tu viajes 
que ele viaje 
que nós viajemos 
que vós viajeis 
que eles viajem 

Verbo viajar - pretérito imperfeito do subjuntivo: 
se eu viajasse 
se tu viajasses 
se ele viajasse 
se nós viajássemos 
se vós viajásseis 
se eles viajassem 

Verbo viajar - futuro do subjuntivo: 
quando eu viajar 
quando tu viajares 
quando ele viajar 
quando nós viajarmos 
quando vós viajardes 
quando eles viajarem 

2-  O tempo dos verbos no modo subjuntivo,presentes no poema é o mesmo? Explique: 

 

 

 

3- Copie do poema um verso onde aparece o uso do modo IMPERATIVO associado ao subjuntivo? 

 

 

 

 



 

Disciplina de Geografia    Profª : Andréia    7º ano 

 

Vídeo explicativo da aula da semana, disponível no link abaixo: 

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

Título do vídeo: POPULAÇÃO BRASILEIRA: Distribuição geográfica 

 

Leia o texto, sublinha o que achar importante e copia no seu caderno os exercícios abaixo 
e resolva os mesmos conforme orientações contidas no texto.  

 

                             Distribuição da população brasileira 

 
                   Entender e ter conhecimento da configuração e características da população é 

indispensável para que o governo possa assim destinar os serviços públicos que são 

realmente necessários (saúde, habitação, educação, alimentação e segurança). 

         No século XX, o número de pessoas no Brasil aumentou em cinco vezes o seu total. 

       A partir disso ocorreu uma crescente, em 1970 já eram 93 milhões, 1980 a população 

era de 119 milhões, em 1991 atingiu 146,8 milhões e nos primeiros anos de 2.000 já havia 

alcançado o elevado número de 165,7 milhões de habitantes. Atualmente (2019), o Brasil 

ocupa o quinto lugar no ranking dos países mais populosos do mundo, totalizando 

190.755.799 habitantes. 

 

         O intenso crescimento brasileiro se deve, sobretudo da cultura de famílias com um 

grande número de filhos, dos fluxos migratórios que ocorreram ao longo do processo de 

povoamento do país, a melhoria das condições médico-sanitárias, além da criação de 

vacinas e métodos de tratamento de doenças. 

          Porém, esse grande crescimento populacional desacelerou na década de 1970, 

pois a partir desse momento houve uma modificação nesse processo decorrente de vários 

fatores, entre eles se destacam: o fluxo de pessoas da zona rural para as cidades, fato 

que favorecia o aumento nos custos de sobrevivência, o acesso aos métodos 

anticoncepcionais. 

       Esse período marcou também uma nova realidade da mulher brasileira, pois muitas 

deixaram apenas de cuidar dos serviços domésticos para se tornarem profissionais e 

começaram a trabalhar fora, ajudando no orçamento da casa, tais mudanças fizeram que 



essas não tivessem tanto tempo para ter muitos filhos, passaram a considerar os altos 

custos para a criação e educação dos mesmos. 

 

      Ao passo que a população diminuía o seu crescimento e ficava mais velha, ocorriam no 

campo informacional descobertas científicas que favoreceram o controle de natalidade, 

melhoria na qualidade de vida, aumento na expectativa vida e acesso a vacinas e 

tratamentos médicos. 

 

Questões 

1- Qual a finalidade para o governo conhecer através do censo o número de habitantes de 

seu país? 

 

2- Quais os motivos responsáveis pela queda da natalidade (número de nascimentos) o país? 
 

3- No século XX, quais foram os motivos para o crescimento populacional no país? 
 

4- O que  mudou na vida das mulheres atualmente para elas terem menos filhos hoje em dia? 

                                                                                                    Bom trabalho!!! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA – PROFESSORA TAÍS 

Futsal 

 Faça o alongamento de praxe (que fizemos sempre). 

 

 Coloque várias garras pets distribuídas em alguns lugares, faça um drible 

nas garrafas, faça várias pedaladas e drible nas garrafas. 

 

 Faça zigue zague com a parte interna do pé, logo após com a parte 

externa, em cada parada realiza uma sola, faça repetidas vezes. 

 

 Coloque uma garra e com o peito de pé chute na garrafa para derruba lá, 

faça repetidas vezes. 

 

 

 Coloque as garrafas pets em uma fileira, chute a bola lateral a elas, faz o 

zigue zague somente com o corpo,ao final do zigue zague pare a bola com 

uma sola. 

 Faça vários chutes a gol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ATIVIDADE DE HISTÓRIA – PROFESSOR GELSON 

 

Faça a leitura do texto e assista aos vídeos sobre povos indígenas no RS, acessando os links: 

Os Indígenas - Raízes do Brasil #1 

                       Os Portugueses - Raízes do Brasil #2                     Aula História Índios RS 

Povos Indígenas no Rio Grande do Sul 
              Na época do descobrimento do Brasil, a região onde forma o Rio Grande do Sul era habitada 
pelos índios Minuanos, Charruas e os Caaguarás que viveram 12 mil anos aC. Eram bons ceramista e, na 
caça, usavam boleadeiras, até hoje um dos instrumentos do peão gaúcho. Essas tribos viveram muito 
tempo sem contato com os brancos colonizadores. As disputas entre Portugal e Espanha sobre os limites 
de suas possessões na América fizeram com que a região só fosse ocupada no século XVII. Os padres 
jesuítas espanhóis foram os primeiros a se estabelecer no local. 
 
Os costumes 
         Alguns dos costumes mais tradicionais dos gaúchos como o churrasco e tomar chimarrão são 
heranças indígenas. Por isso, o conhecimento sobre estes primeiros habitantes dos Pampas se torna 
fundamental para a compreensão da história do Rio Grande do Sul. 
          Os indígenas que viviam nas terras onde hoje é o Rio Grande do Sul, antes da chegada dos 
europeus, pertenciam à três grupos: os Guarani, Jê e os Pampianos. Os guaranis ocupavam o litoral, a 
parte central até a fronteira com a Argentina, os Jê habitavam parte norte junto a Santa Catarina, e os 
Pampianos se localizavam ao sul junto ao Uruguai.  
 
Os Guaranis 
           Os Guaranis também conhecidos como Tapes, Arachane e Carijó,  eram o grupo indígena mais 
numeroso da região. Habitavam principalmente os vales do rios e nas margens das lagoas, onde a caça e 
a pesca eram mais abundantes. Os guaranis coletavam diversos tipos de moluscos, frutos e raízes, e 
cultivavam principalmente milho e aipim, mas também plantaram feijão,  abóbora e batata. Suas moradias 
tinham  estruturas de madeiras cobertas com fibras vegetais, em geral de base circular. Essas habitações 
denominadas de ocas eram habitadas por diversas famílias com grau de parentesco entre si. Uma aldeia 
era formada geralmente por 3 a 6 ocas. Os guaranis foram os grupos que formariam mais tarde os povos 
missioneiros catequizados pelos jesuítas espanhóis. 
 
Os Pampianos  
             Os Pampianos, grupo formado principalmente por charruas e minuanos, eram um povo indígena 
menos numeroso do Rio Grande do Sul. Eles ocupavam o sul e o sudeste do estado. Viviam 
principalmente nos campos numa área com bastante água, pois nelas havia abundância de recursos, 
como a caça e a pesca. Diferentes dos Guaranis e do Jê, os Pampianos não praticam agricultura. Viviam, 
da caça da pesca e da coleta. Os cavalos eram utilizados como meio de transporte e para auxiliar na caça. 
O gado bovino servia de alimento. Com a ocupação de suas terras por portugueses e por espanhóis, os 
Pampianos foram obrigados a ir cada vez mais para o interior. A escassez de recursos provocou a fome, e 
a situação deles se agravou com epidemias e guerras. Muitos deles foram trabalhar nas fazendas dos 
colonizadores europeus. Os Pampianos que restaram, foram massacrados por tropas uruguaias na 
década de 1830. 
 
Os Jês 
         Os indígenas do grupo Jê ocupavam a região do planalto norte-rio-grandense no norte e no nordeste 
do estado. Os kaingang, que constituem a maior parte dos indígenas que viviam hoje no Rio Grande do 
Sul, pertence a esse grupo. Os Jê viviam da caça dos animais como a capivara, porco-do-mato, da pesca 
e da coleta de produtos, como o pinhão e o mel. Muitos também praticavam agricultura e plantavam 
principalmente o milho. Para se proteger do frio, moravam em casas subterrâneas. Eles cavavam buracos 
no chão, que tinham em média dois metros de profundidade e protegiam esses buracos com um telhado 
feito de galhos de árvores cobertos por ramos de palmeiras. 

 
 
 
 



Aulas Complementares 
 

Décima Semana 
Turma: Sétimo Ano 
Professor: Simone Mendonça da Silva 
Disciplina: Língua Inglesa 
Conteúdo: PLURAL DOS SUBSTANTIVOS 

Dear pupils: Assistam ao vídeo no Youtube: 
‘PLURAL OF NOUNS – BRASIL ESCOLA (6:36) 

 

PLURAL OF NOUNS 

1. Postcard — postcards 
Place — places 
Car — cars 

Regra geral: forma-se o plural dos 
substantivos geralmente, acrescentando-se 
S ao singular 

 
2. Boy — boys 

Toy — toys 
Key — keys 

 
Os substantivos terminados em y precedido 
de vogal seguem a regra geral: 
acrescentando-se S ao singular 
 

3. City — cities 
Lady — ladies 
Secretary — secretaries 

Os substantivos terminados em y precedido 
de consoante formam o plural mudando-se 
o y por i e acrescentando-se es 

 
4. Bus — buses 

Glass — glasses 
Ash — ashes 
Flash — flashes 
Beach — beaches 
Church — churches 
Watch — watches 
Box — boxes 
Fox — foxes 
Topaz — topazes 
Potato — potatoes 
Tomato — tomatoes 
Negro — negroes 

 
Aos substantivos terminados em: S 

 Sh 
 Ch 
 X 
 Z 
 O 

Geralmente acrescenta-se es para se formar 
o plural. (Exceções: Photo – fotos; Piano – 
pianos; moto – motos). 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sugestão de Receita para o Lanche 
 

Bisnaguinha de Cenoura 

 

Ingredientes: 

 1 ovo 

 1/3 xícara de água em temperatura ambiente 

 1/3 xícara de óleo 

 2 xícaras de cenoura crua picada 

 1 colher (sopa) de manteiga 

 2 colheres (chá) de sal 

 1 colher (sopa) de açúcar cristal 

 1 envelope de fermento biológico 

 550g de farinha de trigo 

 

Modo de preparo: 

Bata bem todos os ingredientes no liquidificador, menos a farinha e o fermento. Coloque a mistura em uma tigela 

e adicione o fermento e misture. Em seguida, adicione aos poucos a farinha. Sove até desgrudar das mãos. Se precisar 

acrescente mais farinha. Cubra a massa com um pano e deixe descansar por 40 minutos. Pré- aqueça o forno a 200°C. 

Abra a massa usando um rolo, deixando uma altura de mais ou menos 2cm. Corte a massa em retângulos semelhantes 

a bisnaguinha. Coloque em uma forma untada e enfarinhada e deixe crescer por mais 10 minutos. Abaixe o forno para 

180°C e deixe assar por cerca de 13 minutos ou até dourar. Rendimento: aproximadamente 30 bisnaguinhas. 

 

Essa receita é uma versão saudável das famosas bisnaguinhas. O guia alimentar para população brasileira 

recomenda preferir sempre alimentos in natura ou minimamente processados* e preparações culinárias a alimentos 

ultraprocessados como biscoitos recheados, salgadinhos “de pacote”, refrigerantes, entre outros. Evite alimentos 

ultraprocessados, pois são nutricionalmente desbalanceados; ricos em açúcar, gordura e sódio.   

 

Não troque a “comida de verdade” por preparações industrializadas. 

 

* Alimentos minimamente processados são alimentos in natura que, antes de sua aquisição, foram submetidos a 

alterações mínimas como, por exemplo, grãos secos, polidos e empacotados ou moídos na forma de farinhas, raízes e 

tubérculos lavados, cortes de carne resfriados ou congelados. 

 

Beijos da Nutri Bianca! 
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