
 

 

CARO(A) ALUNO(A), 

Esta é nossa 5ª semana de atividades online. Nosso intuito sempre foi de recebê-los 

com o maior CARINHO e RESPEITO do mundo. Talvez, estejamos enfrentando o maior 

desafio destes nossos encontros: o CORONAVÍRUS. Este é o momento de nos protegermos e 

nos ajudarmos. A nossa Rede de Ensino quer reforçar nosso carinho e nosso respeito por você, 

te protegendo e protegendo a sua FAMÍLIA. Por isso, nossos encontros serão virtuais. 

Pedimos que, neste momento, você e sua família se unam e não deixem de aprender JUNTOS! 

O CORONAVÍRUS irá limitar nossos encontros presenciais, mas jamais interromperá 

nosso trabalho em função de sua APRENDIZAGEM, de seu crescimento e de sua família. Se 

cuidem! 

E, para que continue sempre aprendendo, seguem atividades que precisam ser 

realizadas semanalmente.  

Estas são as atividades da 5ª SEMANA (DE 01 A 05 DE MARÇO). Para que possa 

realizá-las, damos algumas dicas: 

 Procure um lugar aconchegante para realiza-las; 

 Peça ajuda aos seus pais e/ou responsáveis (aproveitem para reforçar a união); 

 Procure estabelecer contatos virtuais com seus professores para tirarem dúvidas (as 

Escolas estão se organizando para isso); 

 Assim como precisa manter contato virtual com seus professores, você também precisa 

se lembrar de seus colegas de turma. Eles devem estar ansiosos pelo seu contato 

virtual!; 

 Utilize a internet para pesquisas responsáveis que te auxiliem na elaboração das 

tarefas diárias; 

 Você está recebendo um material com 12 (doze) Disciplinas e 24 (vinte e quatro) 

tarefas. Tente realizá-las de segunda à sexta-feira, completando duas Disciplinas por 

dia para não ficar exausto ou exausta.  

Por fim, torceremos para que este momento passe rápido e que possamos, novamente, 

nos abraçar e retornarmos a nossa rotina, matando esta saudade que já temos uns dos 

outros. Mas, por enquanto, um grande abraço virtual e boa tarefa! 

Faça em seu caderno! Ajude nosso planeta não imprimindo! 

Proteja-se evitando deslocamento para impressão! 

 



 

COMPONENTE CURRICULAR – ARTE (7º ANO) 

5ª SEMANA – DE 01  A 05 de março DE 2021.   

CONTEÚDOS A SEREM DESENVOLVIDOS: As expressões artísticas e suas manifestações- 

Parte 2 

TAREFA 1  

Continuação de Expressões artísticas e suas manifestações: 
3. Expressão Visual: É quando nos expressamos através de imagens, que podem ser: 
 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 

 

TAREFA 2  

Em seu caderno de arte ou numa folha branca, faça uma pintura ou uma colagem, criando uma arte. Pode 

se quiser, copiar uma obra de arte e fazer uma releitura. CAPRICHE!!! 

                                                              Cuide-se sempre! 

 

 

 

 

https://sotemarte.files.wordpress.com/2013/03/abapuru.jpg
https://sotemarte.files.wordpress.com/2013/03/matisse.jpg


 

COMPONENTE CURRICULAR – ciências (7º ANO) 

5ª SEMANA –DE 01 A 05 de março DE 2021.  

CONTEÚDOS A SEREM DESENVOLVIDOS: Os continentes em movimento: Deriva Continental 

e Tectônicas de Placas 

TAREFA 1  

Os continentes em movimento: Deriva Continental e Tectônicas de Placas 

 

Apesar da atual divisão do mundo em continentes parecer que a milhões de anos não era bem assim. Segundo 

a Teoria da Deriva Continental, existe um movimento, ainda que imperceptível dentro de nossa vivência de 

tempo, que faz com que os continentes se desloquem lentamente. Essa teoria foi proposta em 1912 pelo alemão 

Alfred Wegener. Ele afirmava que, os continentes a milhões de anos, formavam um único bloco, a Pangéia. 

Esse supercontinente era circundado por um só oceano, Pantalassa. Essa massa continental movimentou-se 

(deriva) até chegar a posição atual. 

Abaixo listamos algumas das evidências: 

1. Encaixe dos contornos litorâneos atuais de vários continentes, como América do Sul e África; 

2. Continuidade de estruturas rochosas entre as costas da América do Sul e costa leste da África, como as 

cadeias de montanhas. Por exemplo, a Serra do Cabo na África do Sul seria a continuação da Sierra de 

la Ventana da Argentina; 

3. A distribuição de fósseis de plantas e de animais. 

Assim, a Crosta Terrestre e o Manto não são compostos por uma única porção de terras que envolve todo o 

planeta. Eles são, na verdade, formados por inúmeras partes, chamadas de Placas Tectônicas, que estão sempre 

em movimento graças à pressão exercida pelo magma localizado logo abaixo. Dependendo da forma com que 

essas placas se movimentam e interagem, ocorrem significativas mudanças no relevo do planeta. 

A compreensão das placas tectônicas é importante para entendermos a formação do relevo, as atividades 

vulcânicas, os terremotos, a formação de falhas geológicas e também pelo surgimento das cadeias 

montanhosas. Além disso, é graças a esses movimentos que os continentes encontram-se em sua atual forma. 

As placas tectônicas se movimentam em função da dinâmica interna do nosso planeta. As forças internas 

geradas pela movimentação do magma pressionam a crosta terrestre e provocam o movimento das placas, 

chamando de Teoria da Tectônica de Placas. A forma com que esse magma se movimenta se chama células 

de convecção. Essa movimentação ocorre por causa das diferenças de temperaturas no interior do planeta, pois 

o magma que encontra-se posicionado mais acima é mais “frio” e, por isso, desce em direção às áreas mais 

baixas, onde ele se aquece, fica menos denso e sobe, sendo processo cíclico. 

 

TAREFA 2  

Depois de ler o texto da Tarefa 1 e assistir aos vídeos sugeridos, reponda: 

1) Qual o nome do bloco de continentes que iniciou a composição do planeta? 

2) Qual o nome das duas teorias de formação dos continentes? 

3) Diga com poucas palavras, quais as 3 evidências para a existência do supercontinente?   

4) Quais eventos que ocorrem no nosso planeta, que são explicados pelas Placas Tectônicas? 

5) Explique como ocorre o movimento das Placas Tectônicas? 

SUGESTÃO DE LINK:  

Vídeo: Deriva continental e tectônica de placas https://youtu.be/3_sawanHDqQ 

A matéria também está no Livro didático de Ciências, do 7° ano, Teláris, Capitulo 1, páginas 12 a 16 

 

https://youtu.be/3_sawanHDqQ


 

COMPONENTE CURRICULAR – educação física (7º ANO) 

5ª SEMANA – DE 01  A 05 de Março DE 2021.  

CONTEÚDOS A SEREM DESENVOLVIDOS: voleibol no brasil  

TAREFA 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Voleibol no Brasil 

 

 

Praticado no Brasil, pela primeira vez, em 1915, hoje o voleibol é um esporte muito conhecido. Inicialmente, 

era considerado um jogo para meninas, mas com o passar do tempo isso foi mudando. 

 

Vale notar que em 1984 o time de voleibol masculino brasileiro ganhou a sua primeira medalha olímpica nos 

Jogos Olímpicos de Los Angeles. 

 

A medalha conquistada foi de prata, motivo pelo qual a equipe ficou conhecida como Geração de Prata, mas a 

sua importância foi tão grande que teve o mesmo peso que uma medalha de ouro. Esse momento foi um grande 

passo para disseminar o vôlei entre homens e mulheres. 

Oito anos depois, nos Jogos Olímpicos de Barcelona, a equipe masculina de vôlei conquistou o tão sonhado 

ouro. Ao todo, os homens somam 6 medalhas olímpicas, sendo 3 de ouro (1992, 2004 e 2016) e 3 de prata 

(1984, 2008 e 2012). 

 

Quanto ao time feminino, as mulheres conquistaram 4 medalhas olímpicas, sendo 2 de ouro (2008 e 2012) e 

duas de bronze (1996 e 2000). 

TAREFA 2  

 

De acordo com a leitura do texto acima, responda: 

 

A) Em que ano o voleibol foi praticado pela primeira vez no Brasil? 

 

 

B) Em 1984, a seleção brasileira masculina de voleibol ficou conhecida como geração de prata. Explque 

porque? 

 

C)Quantas medalhas olimpicas a seleção feminina de voleibol já conquistou? 

 

SUGESTÃO DE LINK:  https://www.todamateria.com.br/voleibol/ 

 

 

 

https://www.todamateria.com.br/voleibol/


 

COMPONENTE CURRICULAR – geografia (7º ANO) 

5ª SEMANA –DE 01 A 05 de março DE 2021.  

CONTEÚDOS A SEREM DESENVOLVIDOS: território brasileiro  

 

TAREFA 1  

1-Sobre a formação do território brasileiro, responda: 

a)Quais povos já habitavam as terras que hoje são o Brasil antes da chegada dos colonizadores portugueses? 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
b) Como o governo português dividiu o território para organizar sua exploração? 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________
_ 
2-Leia o trecho a seguir e, depois, responda à questão proposta. 

A história do povoamento indígena no Brasil é, antes de tudo, uma história de despovoamento [...] despovoamento, 
eis o primeiro grande traço da história indígena no Brasil, como de resto ocorreu nas Américas em proporções 
gigantescas. [...] 

 
VAINFAS, Ronaldo. História indígena: 500 anos de despovoamento. In: IBGE. Brasil: 500 anos de 
povoamento. Rio de Janeiro, 2007. p. 37. 

a)Por que o trecho afirma que a história do povoamento indígena no Brasil é uma história de despovoamento? Você 
concorda com essa afirmação? 

SUGESTÕES DE LINKS (vídeos, textos, fontes documentais)  

Link: https://josemarkmasiero.wordpress.com/2020/05/05/formacao-e-regionalizacao-do-territorio-

brasileiro/ 

TAREFA 2  

3-Leia o trecho a seguir e responda à questão proposta. 

 
Povoar ou perder Franceses e espanhóis enchiam suas embarcações de pau-brasil, jacarandá e outras madeiras de 
lei, além de pimentas-de-cheiro, animais de boa pele, papagaios, araras, macacos e, até mesmo, de índios! 
Estava na hora de o reino de Portugal tomar uma atitude: povoar ou perder as terras do Brasil. 
Só havia uma maneira de garantir a fixação das pessoas à terra: plantar. 

RODRIGUES, Rosicler Martins. Cidades brasileiras: o passado e o presente. São 
Paulo: Moderna, 1992. p. 18. 

 
a)Quais foram as medidas políticas e econômicas implementadas por Portugal para garantir a posse das terras 
ocupadas na América? 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
 
4-Você acha que é possível utilizar diversos critérios para elaborar uma regionalização ou há apenas um 
critério válido? Justifique sua resposta e dê exemplos. 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 

 

SUGESTÕES DE LINKS (vídeos, textos, fontes documentais)  

Link: https://josemarkmasiero.wordpress.com/2020/05/05/formacao-e-regionalizacao-do-territorio-

brasileiro/ 
 

 

 

https://josemarkmasiero.wordpress.com/2020/05/05/formacao-e-regionalizacao-do-territorio-brasileiro/
https://josemarkmasiero.wordpress.com/2020/05/05/formacao-e-regionalizacao-do-territorio-brasileiro/
https://josemarkmasiero.wordpress.com/2020/05/05/formacao-e-regionalizacao-do-territorio-brasileiro/
https://josemarkmasiero.wordpress.com/2020/05/05/formacao-e-regionalizacao-do-territorio-brasileiro/


 

COMPONENTE CURRICULAR – geometria (7º ANO) 

5ª SEMANA –DE 01 A 05 de março DE 2021.  

CONTEÚDOS A SEREM DESENVOLVIDOS: semirreta e segmento de reta 

TAREFA 1  

Semirreta: 
É uma parte da reta, ela tem origem e é infinita num só sentido. 
 

 
 
Segmento de Reta:  
Se considerarmos uma reta r e sobre ela marcarmos dois pontos, A e B, distintos, o conjunto de pontos 
formado pelo ponto A, pelo ponto B e por todos os pontos da reta que estão entre A e B é chamado segmento 
de reta AB. 

                                                      
 
                 Atenção! 

Reta 
Segmento de Reta 
Semirreta 

 
 
Tipos de Segmentos: 

 Colineares: São segmentos que pertencem a mesma reta. 

 
 

 Consecutivos: São segmentos que apresentam um extremo em comum. 

 
 
Medida de um Segmento: 
Medir uma reta ou uma semirreta é impossível, já que elas têm pelo menos uma parte infinita. Mas o 
segmento de reta, por ser limitado, pode ser medido em seu comprimento. 
 
Segmentos Congruentes: 
Quando dois segmentos têm a mesma medida, tomada na mesma unidade, dizemos que são segmentos 
congruentes. 

 



 
Ponto Médio de um Segmento: 
O ponto médio divide o segmento em dois segmentos congruentes (de mesma medida). 
 

 
 

TAREFA 2  

 

 

 
SUGESTÃO DE LINK: https://www.youtube.com/watch?v=DLSYKM6wFXU 

https://www.youtube.com/watch?v=DXt_Lg76dqk 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DLSYKM6wFXU
https://www.youtube.com/watch?v=DXt_Lg76dqk


 

COMPONENTE CURRICULAR – história (7º ANO) 

5ª SEMANA – DE 01 A 05 de março DE 2021.  

CONTEÚDOS A SEREM DESENVOLVIDOS: Povos Iorubás e bantos 

TAREFA 1  

A cultura iorubá no Brasil 

1-Durante os séculos XVI e XIX, a mão de obra no Brasil era composta basicamente de africanos escravizados. Nesse 

longo período, a sociedade brasileira foi bastante influenciada por africanos, que em grande parte vinham de Angola e 

Moçambique. Vinham também precedentes da Costa da Mina, atual Nigéria, Gana, Togo e Benim. Entre os grupos que 

fixaram no Recôncavo baiano, os que mais influenciaram nos costumes dos brasileiros. 

(Napolitano, 2013, p. 215.) 

Acerca da presença dos iorubás e de outras tribos africanas no contexto do Brasil colonial, analise as afirmativas a 

seguir, marque V para as verdadeiras e F para as falsas. 

( ) Com o Descobrimento da América, a África passou a fazer parte da rota da escravidão, embora, anteriormente, essa 

prática não existisse em seu continente. 

( ) Bantos, sudaneses, iorubás, entre outros povos africanos, praticavam a religião islâmica e, por isso, achavam correta a 

subserviência. 

( ) O candomblé, manifestação religiosa em que as divindades simbolizam forças ancestrais ligadas aos elementos do 

mundo, foi introduzido no Brasil pelos iorubás. 

( ) Para os africanos a arte tinha função religiosa e política servindo para encenar a relação do ser humano com a natureza, 

entre outras coisas. 

A sequência está correta em 

a) V, V, F, F. 

b)   V, F, V, F.  

c)    F, V, F, V.   

d)   F, F, V, V. 

2-Leia os versos: 

“Seiscentas peças barganhei: 

— Que Pechincha! — no Senegal 

A carne é rija, os músculos de aço, 

Boa liga do melhor metal. 

  

Em troca dei só aguardente, 

Contas, latão – um peso morto! 

Eu ganho oitocentos por cento 

Se a metade chegar ao porto.” 

HEINE, Heinrich. Citado em: BOSI, Alfredo. Dialética da colonização. São Paulo: Companhia das Letras, 1992. 

O trecho do poema acima citado refere-se: 



a) aos grandes lucros conseguidos pelos chefes tribais africanos na venda de escravos aos europeus. 

b) à forma pela qual os europeus conseguiam adquirir metais preciosos em solo africano. 

c) ao comércio de escravos no continente africano e os altos lucros proporcionados aos europeus em decorrência dos 

produtos dados em troca. 

d) ao comércio de carne realizado na África mediante o escambo. 

 

 

TAREFA 2  

 

 
 

1-A África também já serviu como ponto de partida para comédias bem vulgares, mas de muito sucesso, como 

Um príncipe em Nova York, e Ace Ventura: um maluco na África; a África parece um lugar cheio de tribos 

doidas rituais de desenho animado. A animação O Rei Leão da Disney, o mais bem-sucedido filme americano 

ambientado na África, não chegava a contar com elenco de seres humanos. LEIBOWITZ, E. Filmes de 

Hollywood sobre África ficam no clichê. Disponível em: http://noticias.oul.com.br. Acesso em 17/04/2010.                                                                                                                                                                      

A produção cinematográfica referido no texto contribui para a constituição de uma memória sobre a África e 

seus habitantes. Essa memória enfatiza e negligencia, respectivamente, os seguintes aspectos do continente 

africano:  

a) A história e a natureza.  

b) O exotismo e as culturas  

c) A sociedade e a economia. 

 d) O comércio e o ambiente.  

e) A diversidade e a política. 

 

Sugestões de links: https://youtu.be/Sjas_PzVpw4 

 https://youtu.be/vAM11Swx8XI 

Livro: Araribá Mais História páginas 24 á 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/Sjas_PzVpw4
https://youtu.be/vAM11Swx8XI


 

COMPONENTE CURRICULAR – inglês (7º ANO) 

5ª SEMANA –DE 01 A 05 de março DE 2021.  

CONTEÚDOS A SEREM DESENVOLVIDOS: PLURAL OF NOUNS AND ADJECTIVES 

TAREFA 1  
 

Plural of nouns (Plural dos substantivos) 

 Em geral, o plural dos substantivos é formado pelo acréscimo de s. 

            banana – bananas                store – stores                        orange – oranges  

 Substantivos terminados em s, ss, sh, ch, x, z, o recebem es no plural. 

            peach – peaches                  box – boxes                         potato - potatoes 

 Para formar o plural de substantivos terminados em y precedido de consoante, substitui-se o y por ies. 

            strawberry – strawberries           city – cities                  lady – ladies  

 Mas com substantivos terminados em y precedido de vogal, apenas acrescenta s. 

toy – toys                              boy – boys   

Irregular plural 

Man – men               woman – women                 child – children               person – people  

 

Plural of Adjectives (Plural dos Adjetivos) 

 Em inglês, os adjetivos no plural têm a mesmo forma do singular. 

            The boy is happy.                   The boys are happy. 

TAREFA 2  

1. Escreva o plural dos substantivos. 

a) dish __________                                                        f)   galery __________ 

b) chair __________                                                       g)  cherry __________ 

c) bus __________                                                          h)  key __________ 

d) box __________                                                          i)  pencil __________ 

e) lunch __________                                                       j)  person __________ 

 

2. Mude para o plural. 

a) good teacher ____________________________ 

b) old newspaper ___________________________ 

c) red car _________________________________ 

d) beautiful butterfly ________________________ 

 

SUGESTÃO DE LINK:  https://www.todamateria.com.br/regra-do-plural-dos-substantivos-plural-of-nouns/  

 

https://www.todamateria.com.br/regra-do-plural-dos-substantivos-plural-of-nouns/


 

COMPONENTE CURRICULAR – matemática (7º ANO) 

5ª SEMANA –DE 01 A 05 de março DE 2021.  

CONTEÚDOS A SEREM DESENVOLVIDOS: Taxa percentual e unidades de tempo 

TAREFA 1  

A taxa percentual e tempo devem ser compatíveis, isto é: 

 Quando a taxa for anual temos que trabalhar com o tempo em anos; 

 Quando a taxa for mensal temos que trabalhar com o tempo em meses; 

 Quando a taxa for diária temos que trabalhar com o tempo em dias; 
 

Porém, nem sempre isso acontece. Então, é necessário fazer as devidas conversões antes da resolução do 

problema. 

Exemplo: 

C = R$500,00 

i = 2% a.m. (ao mês) 

t = 1 ano   (1ano=12 meses) 

J = ? 

Primeiro convertemos a unidade de medida do tempo, de ano para meses, de modo que fique compatível 

com o tempo da taxa percentual. Depois, efetuamos os cálculos para determinar o valor de J (juros). 

J = 500 .
2

100
 . 12  

J = 
12000

100
 = 120 

J = R$120,00 

 

TAREFA 2  

1- Calcule o juro que um capital de R$18600,00 produz em 12 meses à taxa de 30% a.a. (ao ano) 

 

 
 

2- Com o capital de R$22 000,00 empregados durante 18 meses, à taxa de 24% ao ano, quanto de Juros 

será o rendimento? 

 

 

 

3- Marcos investiu R$600,00 reais à taxa de 3% a.m. durante 2 anos. Qual será o montante ao fim deste 
período? 

 

 

 

4- Rafael e Miguel fizeram aplicações financeiras em empresas diferentes. A aplicação de Rafael foi de   

R$ 400,00 à taxa de 28% ao ano, durante 36 meses. Já Miguel, aplicou R$ 600,00 à taxa de 2% ao mês, 
durante 4 anos.  

a) Qual será o montante de Rafael ao final de sua aplicação? 

b) Qual será o montante de Miguel ao final desta aplicação? 

c) Na sua opinião, quem fez o melhor investimento? 

 

SUGESTÃO DE LINK: https://www.youtube.com/watch?v=E6XAsRS7r3w 

 



 

COMPONENTE CURRICULAR – língua PORTUGUESA (7º ANO) 

5ª SEMANA –DE 01 A 05 de março DE 2021.  

CONTEÚDOS A SEREM DESENVOLVIDOS: classificação dos substantivos  

TAREFA 1  

Tudo o que existe é ser e cada ser tem um nome. Substantivo é a classe gramatical de palavras variáveis, as 

quais denominam os seres. Além de objetos, 

pessoas e fenômenos, os substantivos também 

nomeiam: 

- lugares: Alemanha, Porto Alegre...                     

- sentimentos: raiva, amor... 

- estados: alegria, tristeza... 

- qualidades: honestidade, sinceridade... 

- ações: corrida, pescaria... 

 

TAREFA 2  

 Leia o texto e responda as questões: “A padaria dos finais felizes” - Jenny Colgan 

 

Um balneário tranquilo, uma loja abandonada, um apartamento pequeno. É isso que espera Polly 

Waterford quando ela chega à Cornualha, na Inglaterra, fugindo de um relacionamento tóxico. 

Para manter os pensamentos longe dos problemas, Polly se dedica a seu passatempo favorito: fazer pão. 

Enquanto amassa, estica e esmurra a massa, extravasa todas as emoções e prepara fornadas cada vez mais 

gostosas. 

Assim, o hobby se transforma em paixão e logo ela começa a operar sua magia usando frutos secos, 

sementes, chocolate e o mel local, cortesia de um lindo e charmoso apicultor. 

“A padaria dos finais felizes” é a emocionante e bem-humorada história de uma mulher que aprende 

que tanto a felicidade quanto um delicioso pão quentinho podem ser encontrados em qualquer lugar. 

Questão 1 – Grife os substantivos que compõem este trecho: 

 “Um balneário tranquilo, uma loja abandonada, um apartamento pequeno.” 

 

2 – Identifique os substantivos próprios presentes no primeiro parágrafo do texto. 

 

3 – Na passagem “Para manter os pensamentos longe dos problemas [...]”, o substantivo abstrato destacado 

designa:  

(     ) ação.  

(     ) qualidade.  

(     ) sentimento.  

 4 – O substantivo “passatempo” é composto. Por quê? 

 5 – Os substantivos “paixão” e “magia” têm em comum o gênero e o número. Explique. 

SUGESTÃO DE LINK: https://youtu.be/BnzVj-5DuiI 

 

 

file:///C:/Users/Cliente/Downloads/Atividades%20-%20Acessaber/Cabeçalho/Jenny%20Colgan
https://youtu.be/BnzVj-5DuiI


 

COMPONENTE CURRICULAR – PRODUÇÃO TEXTUAL (7º ANO) 

5ª SEMANA –DE 01 A 05 de março DE 2021.    

CONTEÚDOS A SEREM DESENVOLVIDOS: contos  

TAREFA 1  

1. Faça uma pesquisa breve sobre a diferença entre: 

 Conto de Fadas ou Conto Maravilhoso. 

 Contos de Terror. 

 Conto Fantástico. 

 Contos Minimalistas. 

 

CONTO DE FADAS (OU CONTO MARAVILHOSO) 

 

CONTO DE TERROR 

 

CONTO FANTÁSTICO 

 

CONTOS MINIMALISTAS 

TAREFA 2  

INTRODUÇÃO – CONTO 

 

Uma história pode ser contada de perspectivas distintas. O narrador pode ser uma personagem da história 

ou conta-la sem participar dos acontecimentos. A história também pode ser contada por meio e diálogos entre 

personagens. 

A narrativa ficcional presente nos contos desvela uma estrutura que compreende uma situação inicial, uma 

tensão gerada por um conflito que culmina no clímax da história, e um desfecho que resolve o conflito. E, pelo 

fato de o conto ser uma narrativa breve (curta), é preciso alto domínio das técnicas de concisão para que essa 

estrutura se faça possível. No conto, existe sempre algo que está para acontecer e que vai provocar mudanças 

na vida das personagens. Além disso, mais importante que a situação inicial ou o desfecho é o conflito, o 

momento em que as personagens se deparam com o fator transformador. Tais características do conto são 

complementadas pela temática e pela criatividade, compondo os traços indicativos do gênero. 

 

Com base no texto informativo acima sobre o gênero Conto, responda as questões: 

 

1. Relacione o trecho acima “Uma história pode ser contada de perspectivas distintas” com o ditado popular 

“Quem conta um conto aumenta um ponto” levando em consideração que o conto é um gênero ficcional e que 

a princípio, ele era um gênero oral, ou seja, era contado de pessoa para pessoa sem nenhum relato escrito da 

história. 

 

2. O texto acima nos apresenta as partes em que o conto se divide. Quais partes são essas? 

 

3. “No conto, existe sempre algo que está para acontecer e que vai provocar mudanças na vida das 

personagens.” 

 

Levando em consideração a sua resposta da questão 1, a qual parte do conto o trecho acima faz referência? 

 

4. Qual a parte do conto que mais se destaca em relação a situação inicial ou o desfecho? Descreva essa parte. 
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LECTURA 

 

Michel: ¡Hola! Buenos días. 

Juana: ¡Hola! Buenos días. ¿qué desea? 

Michel: Encontrar trabajo. 

Juana: Te voy a dar información sobre ofertas de empleo. 

Michel: En mi país trabajé en el campo y también de albañil. 

Juana: Aquí hay trabajo en el campo, en la recolección según la temporada. En la 

construcción se piden profesiones como: pintor, electricista, carpintero, fontanero y 

albañiles. 

Michel: Soy buen albañil, conozco bien el oficio. 
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a) ¿Quiénes son los personajes que intervienen en la lectura? 

______________________________________________________________________________________ 

 

b) ¿En qué momento del día, va a buscar trabajo Michel? 

 

( a  ) Por la tarde, pero dice: ¡Buenas tardes! 

( b  ) Por la mañana, pero dice: ¡Buenos días! 

( c  ) Por la noche, pero dice: ¡Buenas noches! 

 

c) ¿Qué desea Michel? 
______________________________________________________________________________________ 

 

d) ¿Quién le da la información? 

(   a  )  Michel    (  b  ) Joana       (  c   )  oficio 

 

e) ¿En qué trabajaba Michel cuando estaba en su país? 

______________________________________________________________________________________ 

 

f) ¿Qué profesión conoce muy bien Michel? 

(  a  ) pintor       (  b  ) albañil      (  d  ) carpintero      (  d  ) fontanero   

 

g) ¿Qué otras profesiones le ofrece Juana? 

______________________________________________________________________________________ 

 

SUGESTÃO DE LINK: https://www.youtube.com/watch?v=szpTAyDpAAkv   

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=szpTAyDpAAkv
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 Download e Upload 
 
Quando falamos de Internet, além de navegar pela mesma, é possível também armazenar algumas 

informações que estão contidas nela. Por isso, devemos conhecer dois conceitos: 

Upload - é a transferência de dados de um computador local para um servidor (Internet). 

Download - é a transferência de dados da Internet para um computador local, o inverso de upload. 

 

 

 

 DE ACORDO COM O TEXTO ACIMA, RESPONDA: 

1) Qual a diferença entre Upload e Download? 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
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 Download de imagens da Internet 

Você pode salvar uma imagem da internet no seu computador ou apenas copiá-la. 

 Salvar uma imagem no Computador 

Acesse o site do Google (www.google.com.br), clique na opção Imagens que fica no canto superior direito da 
tela, digite o nome de uma imagem que deseja pesquisar. Exemplo: natureza e depois tecle Enter. 
 

 
 
Logo após esse procedimento várias imagens de Natureza irão aparecer na sua tela. 
Clique na imagem desejada, para que ela apareça num tamanho maior à direita, depois clique com o botão 
direito do mouse e selecione a opção Salvar imagem como. 
Na caixa de dialogo Salvar como, altere o nome do arquivo se desejar, selecione a pasta onde sua imagem 
ficará guardada e clique no botão Salvar. 

 Salvar uma imagem no Celular 

Acesse o site do Google (www.google.com.br), digite o nome da imagem que deseja pesquisar e clique no 

botão da Lupa que aparece no teclado do seu celular. Clique na opção IMAGENS que aparece na parte 
superior da tela. Toque na imagem que desejar para que ela fique num tamanho maior. Depois mantenha o 
dedo pressionado sobre a imagens durante alguns segundos, irá aparecer um menu com algumas opções, 
clique em Fazer o download da imagem ou Salvar imagem como. Sua imagem ficará salva na galeria de fotos 
do seu celular. 

 

 DE ACORDO COM O TEXTO ACIMA, RESPONDA: 

1) Quais os passos para Salvar uma imagem da Internet no seu computador ou celular? 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 

SUGESTÃO DE LINK: https://support.office.com/pt-br/ 

Faça em seu caderno! Ajude nosso planeta não imprimindo! 

Proteja-se evitando deslocamento para impressão! 

 

https://support.office.com/pt-br/

