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PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

 

Ano de Ensino: 7º Ano EFII 

Componente curricular: Língua Portuguesa 

Professor: Equipe de docentes de Língua Portuguesa 

Habilidades desenvolvidas: (EF67LP28) Ler, de forma autônoma, e compreender - selecionando 

procedimentos e estratégias de leitura adequados a diferentes objetivos e levando em conta 

características dos gêneros e suportes, - romances infanto - juvenis, contos populares, contos 

de terror, lendas brasileiras, indígenas e africanas, narrativas de aventuras, narrativas de 

enigmas, mitos, crônicas, autobiografias, histórias em quadrinhos, mangás, poemas de forma 

livre e fixa (com sonetos e cordéis), vídeo - poemas, poemas visuais, dentre outros, expressando 

avaliação sobre o texto lido e estabelecendo preferências por gêneros, temas e autores. 

(EF07LP09) Identificar, em textos lidos ou de produção própria, advérbios e locuções adverbiais 

que ampliam o sentido do verbo núcleo da oração. 

 

ATIVIDADES 
 

Leia este poema, escrito por Patativa do Assaré. 

Cresci entre os campos belos 

De minha adorada Serra, 

Compondo versos singelos 

Brotados da própria terra, 

Inspirados nos primores 

Nos campos com suas flores 

De variados formatos 

Que pra mim são obras-primas, 

Sem nunca invejar as rimas 

Dos poetas literatos.                                                              (Ispinho e fulô. Fortaleza: UECE, 2001) 

 1. O poema lido tem a finalidade de 
 

a) contar uma história de vida. 

b) caracterizar a Serra, onde vivia o poeta. 

c) destacar a importância da criação de versos. 

d) criticar a obra dos poetas literatos. 
 

 2. Em todos os versos, nota-se a marca da 1ª pessoa, exceto em 
 

a) “Cresci entre os campos belos”. 

b) “De minha adorada Serra”. 

c) “Brotados da própria terra”. 

d) “Que pra mim são obras-primas”. 
 

3. Identifique a alternativa em que há um verso com uma locução adverbial de lugar. 
 

a) “Cresci entre os campos belos” 

b) “Compondo verso singelos” 

c) “De variados formatos” 

d) “Que pra mim são obras-primas” 
 

4. Identifique a alternativa em que há um verso com um advérbio de tempo. 
 

a) “Brotados da própria terra” 
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b) “Inspirados nos primores” 

c) “Sem nunca invejar as rimas” 

d) “Dos poetas literatos” 

 

Componente curricular: Matemática 

Professor: Equipe de docentes de Matemática  

Habilidades desenvolvidas: (EF07MA03)  Comparar e ordenar números inteiros em diferentes 

contextos, associá-los a pontos na reta numérica. Opostos ou simétricos; Módulo ou valor absoluto. 

(EF07MA04) Resolver e elaborar problemas que envolvam operações com números inteiros. 

 

1) A temperatura na cidade de Campos do Jordão hoje à tarde é de 9°C e, segundo a previsão do tempo, 

a temperatura vai cair 12°C durante a madrugada. Qual será a temperatura durante a madrugada? 

 

2) O congelador (freezer) da cozinha da escola conserva os alimentos por um período maior, para 

poderem ser utilizados. Para que isso ocorra é necessário manter a temperatura em –5° C. Houve um 

problema na rede elétrica da escola e o congelador ficou desligado por um bom tempo. A temperatura do 

congelador subiu 13°C. 

a) Qual temperatura o congelador atingiu? 

Para que os alimentos estocados nesse congelador não se perdessem, chamaram um eletricista em 

caráter de emergência. Ele fez os reparos necessários na rede elétrica e modificou o controle do 

termostato (que controla a temperatura do freezer), para que a temperatura baixasse rapidamente. Só 

que a nova regulagem fez a temperatura despencar 20°C. 

b) Que temperatura o congelador passou a trabalhar? 

c) Para chegar a temperatura inicial de (–5°C), é preciso aumentar ou diminuir a temperatura?                    

Em quanto? 

3)  Seja uma sequência numérica em que o primeiro número é (- 8). Sabendo-se que o segundo número 

é o dobro do primeiro mais quatro e o terceiro número é o triplo do primeiro menos 10, então essa 

sequência será representada por:  

a)  −8, 12, 34. 

b)  −8, −12, −34. 

c)  – 8, −20, 14. 

d)  −8, −8, −54. 

 

4) Resolva as expressões a seguir:  

 

a) 15 – 8 + 9 – 7 – 3 =       

 

b) – 4 + (  – 7 ) =  

 

c) 12 – ( 4 + 20 ) – 9 =    

 

d) 15 + ( – 2 + 7 – 2 ) – (6 – 13 +3) =   
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Componente curricular: História 

Professor: Equipe de docentes de História 

Habilidade: (EF07HI01) Explicar o significado de “modernidade” e suas lógicas de inclusão e 

exclusão, com base em uma concepção europeia. 

 
 

A CRISE DO SÉCULO XIV E XV 
No século XIII a burguesia, fez a Europa prosperar tanto em função da produção artesanal das 

cidades quanto do controle das rotas comerciais. Com esse fortalecimento, aos poucos a burguesia 
começou a rivalizar em poder com os antigos membros da nobreza. 

Porém, o aumento das cidades e de suas populações resultou na criação de condições para a 
eclosão de uma grande epidemia: a Peste Negra. Doença causada por uma bactéria presente nas pulgas 

hospedadas em ratos, a Peste Negra dizimou mais de um terço da população europeia, a partir da 
primeira onda da doença, em 1347. As péssimas condições de higiene das cidades facilitaram a 
propagação. 

Os camponeses que restavam lutaram por melhores salários. Os nobres proprietários de terras 
forçavam para que eles não saíssem de suas terras. Todo esse contexto levou à eclosão de revoltas 
camponesas, conhecidas como jacqueries, durante a metade do século XIV. Milhões de camponeses 
lutaram por melhorias nas condições de vida, o que colocou em perigo a existência da nobreza e do clero. 
Estes reprimiram com ferocidade os camponeses, conseguindo, dessa forma, conter as revoltas. 

Outro elemento importante para caracterizar a Crise dos Séculos XIV e XV foi à chamada Guerra 
dos Cem Anos. Ocorrida entre 1337 e 1453, a Guerra dos Cem Anos opôs Inglaterra e França em uma 
longa guerra. Esse conflito demonstrava as divergências e as lutas pelo poder entre diferentes dinastias 
da nobreza que detinha o poder nesses territórios. Uma das consequências políticas foi o processo de 
centralização do poder em Estados nacionais, que dariam origem aos dois países. 

A criação dos Estados nacionais auxiliou os interesses da burguesia mercantil, possibilitando a 
existência de condições necessárias para a busca por novas rotas comerciais. Com as Grandes 
Navegações, o contato dos europeus com o continente africano e asiático ampliou-se. Um novo 

continente foi conhecido, e o mundo feudal começou a ruir. 
 (Fonte: https://escolakids.uol.com.br/historia/crise-dos-seculos-xiv-e-xv-na-europa.htm) 

 
1) No final da Idade Média, no século XIII para ser mais exato, um grupo social se destacou por conseguir 

enriquecer pelas atividades comerciais e se rivalizaram com os nobres. Como era o nome desse grupo? 

a) Nativos americanos 
b) Clero 
c) Burgueses 
d) Cavaleiros 

 

2) Complete os espaços das frases abaixo: 

a) Ocorrida entre 1337 e 1453, a Guerra dos Cem Anos opôs _________ e ________ em 

uma longa guerra. Esse conflito demonstrava as divergências e as lutas pelo poder entre diferentes 

dinastias da nobreza que detinha o poder nesses territórios. 

b) Uma das consequências políticas foi o processo de centralização do poder em 

__________________, que dariam origem aos dois países. 

 

Atenção - Responda as questões 3 e 4 em seu caderno ou em uma folha separada! 

3) Hoje em dia vivemos a pandemia do Coronavírus que está mudando drasticamente o nosso jeito de 
viver. No século XIV o mundo enfrentou uma pandemia com a Peste Negra. Explique com suas palavras 
de que forma a peste negra prejudicou a vida da sociedade daquela época.  
 

4) Por que aconteceram rebeliões camponesas no século XIV e X? O que os camponeses exigiam? 
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Componente curricular: Geografia 

Professor: Equipe de docentes de Geografia 

GEOGRAFIA - Habilidades desenvolvidas: (HCEF07GE01T) Entender os conceitos de povo 

(nação), território, país e região; (HCEF07GE02T) Analisar o processo de formação do território 

brasileiro, interpretando as demarcações de limites e fronteiras, em diferentes períodos. 

 

1- Observe a imagem abaixo. Ela sintetiza o significado de alguns conceitos desenvolvidos em sala de 

aula no início do ano letivo. A seguir, enumere os parênteses de acordo com o significado de cada 

conceito. 

 
Fonte: http://geoprofessora.blogspot.com/  

(1) Estado       (2) Nação      (3) Território      (4) País 

A- (__) Território politicamente delimitado por fronteiras, com unidade político-administrativa, em geral, 

habitado por uma povo com características comuns. Possui um Estado constituído e uma Constituição. 

B- (__) Base física sobre a qual um Estado exerce sua soberania. Pode ser delimitado por fronteiras e 

por espaço aéreo e o território marítimo. 

C- (__) Grupo de pessoas que possuem características comuns, como a língua e a religião. Seus 

membros estão ligados por laços históricos, étnicos e culturais. 

D- (__) Ordenamento jurídico que regula a convivência dos habitantes e administra um país. Dele fazem 

parte as leis e as forças armadas. 

 

2- Complete a frase abaixo com as palavras corretas: culturais – humano – religião – povo - língua 

Nação é um coletivo _________________ com características comuns. Nação é um 

___________________ que fala a mesma _________________ , que tem as suas tradições , costumes 

e  _________________, ligados por laços históricos e __________________. 

 

 

 

 

 

 

Componente curricular: Ciências 

Professor: Equipe de docentes de Ciências 

Habilidades desenvolvidas: (EF07CI12) - Demonstrar que o ar é uma mistura de gases 

identificando sua composição, e discutir fenômenos naturais ou antrópicos que podem alterar 

essa composição. 

http://geoprofessora.blogspot.com/
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(EF07CI13) - Descrever o mecanismo natural do efeito estufa, seu papel fundamental para o 

desenvolvimento da vida na Terra, discutir as ações humanas responsáveis pelo seu aumento 

artificial (queima dos combustíveis fósseis, desmatamento, queimadas etc.) e selecionar e 

implementar propostas para a reversão ou controle desse quadro. 

 

1- Complete a cruzadinha com palavras relacionadas ao ar e aos gases que o compõe.  
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Componente curricular: Língua Inglesa 

Professor: Equipe de docentes de Língua Inglesa 

Habilidades desenvolvidas: (HCEF07LI20T) Identificar a(s) informação(ões)-chave de partes de 
um determinado gênero discursivo em Língua Inglesa (parágrafos). 

 

Leia o texto abaixo: 

Brigadeiro Recipe (Brazilian Fudge Balls)  

INGREDIENTS: 

1 can (14 oz) sweetened condensed milk 
1 tablespoon margarine 
3 tablespoon cocoa powder 
1 packet of chocolate jimmies 
 
PREPARE: 

 Cook over medium-low heat, stir vigorously the sweetened condensed milk, margarine and cocoa 

powder. 

 Cook the mixture until it thickens enough to show the pan bottom during stirring. 

 Pour the mixture in a greased dish and let it cool to room temperature. 

 Take small amounts of the mixture with a teaspoon and make 1 ½ inch balls. 

 Roll the balls over chocolate jimmies to decorate. 

 

SERVE: Place the balls in candy cups to serve. They are great for birthday parties. 

SERVING SIZE: 40 candies. 

 

1. Qual é o gênero do texto acima? Quais são suas características? 

___________________________________________________________________________ 

2. Em sua opinião, por que a palavra “brigadeiro” não foi traduzida para o Inglês no título da receita? 

___________________________________________________________________________  

3. Quantos ingredientes são necessários para fazer esta receita? Quais são eles? 

___________________________________________________________________________  

4. Em inglês, a unidade de medida é diferente da nossa. Por exemplo. OZ (ounce) equivale a 28,35 

gramas. Assim sendo, qual é a quantidade em gramas de leite condensado utilizada nessa receita? 

___________________________________________________________________________  

5. No modo de preparo, qual é o primeiro ingrediente utilizado? 

___________________________________________________________________________  

Componente curricular: Arte 

Professor: Equipe de docentes de Arte 

Habilidades desenvolvidas: (EF07AR1SP) Pesquisar, apreciar e analisar mosaico, escultura, 
muralismo e assemblage nas artes visuais tradicionais e contemporâneas, em obras de artistas 
brasileiros e estrangeiros de diferentes épocas e em diferentes matrizes estéticas e culturais, 
de modo a ampliar a experiência com diferentes contextos e práticas artístico-visuais e cultivar 
a percepção, o imaginário, a capacidade de simbolizar e o repertório imagético. 

 

Fonte:: http://www.cookbrazil.com/brigadeiro.htm  
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CONHECENDO O ARTISTA EDUARDO KOBRA 

     Eduardo Kobra (1976) é um artista brasileiro, grafiteiro e muralista, sendo criador de muitos murais em 
escala monumental em edifícios de nosso país e no mundo. Nascido em São Paulo, na zona sul, com o 
nome de batismo de Carlos Eduardo Fernandes, filho de um tapeceiro e de uma dona de casa, já na 
adolescência espalhava seus rabiscos pelos muros da cidade, sendo reconhecido pelos seus amigos da 
escola e apelidado de Cobra. A partir da década de 90 passou a ganhar dinheiro com seu grafite, tornou-
se muralista, trabalhando em grandes projetos. Em 2007, elaborou o projeto “Muro das Memórias”, 
reproduzindo fotos antigas de São Paulo.  
 

 
                        

O trabalho, na av. Hélio Pelegrino, mostra uma cena da década de 30. Segundo Kobra, alguns 
dos personagens do mural olham para fora, “como que cobrando as pessoas de hoje sobre as 
transformações sem planejamento que prejudicaram a cidade de São Paulo”. Além de Kobra, participaram 
do trabalho outros três artistas do Studio Kobra: Agnaldo Britto Pereira, Marcos Rafael dos Santos e 
Andressa Munin Duarte. Fonte: https://miltonjung.com.br/2011/09/20/memoria-nos-muros-de-sao-paulo/ 

 
ATIVIDADE - AMPLIAÇÃO DE FOTOGRAFIA: Escolha uma foto da sua família que 

mostre todos os integrantes, ou pelo menos a maioria deles. Se você tiver como imprimir 
a foto, faça isso, para trabalhar diretamente sobre ela. Se não tiver como imprimir, 
encontre em sua casa um plástico transparente e encape a foto. Trace sobre a foto ou 
sobre o plástico uma linha vertical e uma linha horizontal, dividindo a foto em quatro partes 
iguais, desse modo. Agora, você vai precisar de quatro folhas de sulfite ou do caderno. 

Em cada folha você vai desenhar o que está representado em um quadrado da fotografia. Capriche! 
                      

 

 

 

 

 

 

https://miltonjung.com.br/2011/09/20/memoria-nos-muros-de-sao-paulo/
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Componente curricular: Educação Física 

Professor: Equipe de docentes de Educação Física 

Habilidades desenvolvidas: (HCEF07EF03CT) Praticar um ou mais esportes de invasão 
oferecidos pela escola, usando habilidades técnico-táticas básicas e respeitando regras. 

 

Nas aulas de Educação Física são trabalhadas muitas coisas, entre elas, o que chamamos de Esportes 

de Invasão, que são aqueles esportes com duas equipes que possuem uma meta a ser defendida e a 

meta do adversário para ser invadida e atacada, a fim de computar pontos. Exemplos: basquetebol, 

futebol, futsal, futebol americano, handebol, hóquei na grama, rúgbi, etc. O Ultimate Frisbee é um esporte 

praticado com um disco de 175 gramas que combina a destreza do Futebol Americano com a finta e a 

marcação do Basquete. O disco nasceu numa fábrica de tortas americana chamada Frisbie’s. Os 

funcionários ficavam brincando de arremessar a forma de torta um para o outro, daí nasceu o Frisbee. 

Jogado em um campo cujas medidas são 100 metros de comprimento por 37 metros de largura, o objetivo 

do jogo é chegar com o Frisbee (disco) na Zona de Gol que ficam localizados nas metas do campo, ou 

seja, é como fazer um ponto no Futebol Americano. No Ultimate Frisbee, duas equipes com 7 jogadores 

cada, competem para marcar o maior número de gols possíveis. Os jogadores da equipe que estão 

atacando passam o frisbee (disco) um para o outro. Ao receber o disco, o jogador deve fixar um pé de 

pivô (como no Basquete) e passá-lo antes de 10 segundos. Os jogadores da equipe que estão 

defendendo devem impedir que os adversários recebam o Frisbee na Zona de Gol. 

Ao contrário de muitos esportes que possuem dois períodos, sendo cada um deles com um tempo 

definido, no frisbee os períodos de jogo são divididos da seguinte maneira. O primeiro tempo termina 

quando uma equipe fizer 9 pontos primeiro. Já o segundo tempo e o término de jogo ocorrem quando 

uma equipe chega a 17 pontos. Este é o único esporte no mundo que não possui árbitros. As regras que 

existem servem como um guia para a prática do jogo e, as mesmas, nunca são violadas intencionalmente 

pelos jogadores, pois existe um código de honra e respeito mútuo entre todos. Além disso, o frisbee pode 

ser praticado tanto por homens quanto mulheres e as equipes formadas geralmente são mistas. O 

interessante é que para manter um equilíbrio entre as equipes, as mesmas sejam formadas pelo mesmo 

número de homens e mulheres.  

Vamos treinar? 

Você irá precisar de um parceiro e de um pratinho de papelão ou plástico.  

Em dupla, uma pessoa de frente para outra, cerca de 2 a 3 metros de distância uma da outra, para 

começar. Um irá realizar os lançamentos e o outro as recepções.  Depois troquem de posição. Agora 

aumentem a distância entre vocês.  

Dica: Coloque o indicador e o dedo médio sob o disco (prato). Dobre-os, para deixar a pegada mais firme, 

e gire o corpo para o lado da mão que vai arremessar. Dê um passo para a frente com o pé dominante e 

endireite o corpo. Assim que estiver virado para a frente, mova o punho rapidamente, libere o disco e 

aponte na direção desejada. Mantenha o Frisbee paralelo ao chão. 

 


