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LINGUA PORTUGUESA 
Nesta 4ª apostila conheceremos sobre dois gêneros textuais importantíssimos: ANÚNCIO e 

PROPAGANDA. Assim como estudaremos sobre os advérbios. 

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

ampliam o sentido do verbo núcleo da oração; 
* (EF69LP02) Analisar e comparar peças publicitárias variadas (cartazes, folhetos, outdoor, anúncios e 
propagandas em diferentes mídias, spots, jingle, vídeos etc.), de forma a perceber a articulação entre elas 
em campanhas, as especificidades das várias semioses e mídias, a adequação dessas peças ao público-
alvo, aos objetivos do anunciante e/ou da campanha e à construção composicional e estilo dos gêneros em 
questão, como forma de ampliar suas possibilidades de compreensão (e produção) de textos pertencentes a 
esses gêneros. 
 

A Propaganda é o conjunto de técnicas destinadas a influenciar opiniões. É desenvolvida por meio de 
veículos de comunicação e podem ser de ideias, produtos ou serviços. Para elaborar uma propaganda, 
temos de observar os seguintes itens: produto a ser oferecido, a linguagem utilizada (formal ou informal), 
público – alvo, veículo de comunicação que será usado, slogan marcante. 
O Anúncio é um gênero textual usado para promover uma marca, produto, serviço ou ideia para um 
público definido em um meio de comunicação. Com linguagem persuasiva, o anúncio publicitário 
ajuda a convencer o consumidor a tomar uma ação, que pode ser comprar um produto ou contratar 
um serviço. 

1. Analise a propaganda abaixo. 

 
a) Qual loja ou produto é anunciado na propaganda acima? 
______________________________________________________________________________ 
b) Esta propaganda é destinada a qual público-alvo? 
_______________________________________________________________________________ 
c) Qual é o slogan dessa propaganda? O que o torna atrativo? 
 ______________________________________________________________________________ 

2. Observe o anúncio abaixo e responda as questões de 2 a 6. 

 
a) Qual a finalidade principal deste anúncio? 

____________________________________________________________________________ 

3. O anúncio em questão veicula um produto ou uma campanha de interesse social? 

___________________________________________________________________________ 

4. O que foi escrito ou inserido no anúncio que pode influenciar os leitores? 

____________________________________________________________________________ 

5. Qual a intenção do criador deste anúncio ao destacar os dias da semana? Qual relação isso 

tem com o tema do anúncio? 

____________________________________________________________________________ 



6. Qual é a imagem que aparece em primeiro plano, ou seja, em destaque no anúncio? 

____________________________________________________________________________ 

 

7. O advérbio está entre as dez classes gramaticais da língua portuguesa. É uma palavra que não 

admite variação em sua forma e sua principal função é modificar o verbo. Está entre as quatro 

classes gramaticais cujas palavras são chamadas de invariáveis. O advérbio denota uma 

circunstância e, conforme a situação pode ser classificado como advérbio de afirmação, dúvida, 

intensidade, lugar, modo, negação, tempo etc. (explicação no vídeo enviado no grupo de 

estudo) 

 

Vamos treinar!   

a) Advérbio de lugar 

b) Advérbio de intensidade 

c) Advérbio de afirmação 

d) Advérbio de dúvida 

e) Advérbio de negação 

(  ) Certamente ele estudará para a prova. 
(  ) Talvez viajaremos para a praia nas férias de julho. 
(  ) “A melhor definição do amor não vale um beijo.” (Machado de Assis) 
(  ) Os pais ficaram observando o filho ao longe enquanto ele brincava. 
(  ) Os alunos ficaram bastante preocupados com o resultado da avaliação de Matemática. 
      

8. Dizer “só no fim do mês recebe” é diferente de “no fim do mês recebe”, pois, no primeiro 
caso, é flagrante a ideia de 
a) Intensidade 
b) Demora 
c) Tempo indefinido 
d) Rapidez 

 

9. Observe as palavras abaixo. 

I. Hoje. 
II. Aqui. 
III. Rapidamente. 
IV. Bastante. 
V. Com certeza. 
Classificam-se, respectivamente, como: 
a) advérbios de tempo, lugar, modo, intensidade e afirmação. 
b) advérbios de modo, tempo, intensidade, afirmação e negação. 
c) advérbios de dúvida, tempo, lugar, modo e intensidade. 
d) advérbios de tempo, lugar, modo, afirmação e dúvida. 
e) advérbios de dúvida, afirmação, lugar, modo e intensidade. 

 

10. A opção em que há um advérbio exprimindo circunstância de tempo é 
a) Possivelmente viajarei para São Paulo. 
b) Maria tinha aproximadamente 15 anos. 
c) As tarefas foram executadas concomitantemente. 
d) Os resultados chegaram demasiadamente atrasados. 
 

11. Escreva cada advérbio do quadro em seu devido lugar de acordo com o conceito/objetivo de 
cada um. 
 

 
Amanhã – aqui – bastante – bem – certamente – onde – não – talvez – 

sempre – abaixo - menos – melhor – ontem – lá – pouco – assim – 
realmente – nunca – além – meio - sim 

 



Tempo 
 
 
 

Modo Intensidade Lugar Afirmação 
 
 

 

Negação 
 
 
 

Dúvida Interrogativo 
 
 

 

12. Analise a charge abaixo e escreva um parágrafo expressando a sua opinião sobre o assunto 

em questão, e o que primordialmente é necessário fazer para solucioná-lo. 

 

 
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INGLÊS 



Olá alunos; 
Para a execução das atividades remotas de língua inglesa, vocês terão que ler os enunciados com muita 
atenção e observar as palavras cognatas juntamente com as imagens de cada questão. Caso necessário, 
poderão fazer uso do dicionário de língua inglesa, Google tradutor dentre outros aplicativos que o ajudarão a 
concluir as atividades propostas. Um forte abraço e bons estudos!!! 
 
Habilidade: (EF07LIO7) Identificar a(s) informação(ões)-chave de partes de um texto em língua 

inglesa(parágrafos) 

1) Leia a tirinha e em seguida responda a questão abaixo: 

 

A tradução ao pé da letra do texto “Are you sure. You´re not in the wrong story? É a seguinte: Você tem 

certeza que você não está na história errada? A qual conto infantil a tirinha faz referência? 

A) Three Little Pigs (Os três porquinhos) 
B) Snow-white ( Branca de Neve) 
C) Cinderella ( Cinderela)  
D) Little Red Riding Hood (Chapeuzinho Vermelho) 
 

 Habilidade: (EF07LI09) Selecionar, em um texto, a informação desejada como objetivo de leitura. 

O que é história em quadrinhos? 
As histórias em quadrinhos são narrativas gráficas compostas por textos e imagens. Apresentam 
diversidades de publicações e tom humorístico, contribuindo para uma visão crítica da sociedade e 
interpretação de contextos atemporais. As histórias em quadrinhos podem ser vistas em jornais, revistas, 
sites e outros suportes. 

2) Leia a tirinha a seguir e responda: 

 

O uso da fonte negrito na fala da personagem indica que: 
A) Mônica está aconselhando o Cebolinha. 
B) É para o Cebolinha repassar a mensagem de Mônica. 
C) O médico pediu que Mônica desse um recado. 
D) Mônica está gritando com o Cebolinha. 
 



Habilidade:(EF07LI10) Escolher, em ambientes virtuais, textos em língua inglesa, de fontes confiáveis, para 
estudos / pesquisas escolares. 

Você sabia que no dia-a-dia usamos palavras em inglês e muitas vezes não damos conta? Por conta da 
globalização temos muito contato com os produtos e a cultura de outros países. Consequentemente 
acabamos tendo contato com outros idiomas, principalmente o inglês. Falamos as palavras com tanta 
naturalidade que as incorporamos como parte da língua portuguesa. Só que a gente se acostuma com as 
palavras no contexto brasileiro e esquece que, por serem estrangeiras, talvez no idioma original essas 
palavras tenham outros significados. O que muitas vezes acontece é que uma palavra em inglês acaba 
tendo seu significado “em português” diferente do verdadeiro significado. Quando incorporamos palavras de 
um outro idioma ao nosso, temos um ESTRANGEIRISMO. Você já se deu conta da quantidade de palavras 
de língua inglesa que fazem parte do nosso cotidiano?  
 

 

3) Sendo assim, marque a alternativa em que TODAS as alternativas são de origem inglesa: 
A) Play, facebook, jeans, hotdog, delivery. 
B) Mesa, play, facebook, notebook, fast food. 
C) Livro, hotdog, delivery, smat tv, smartphone. 
D) Play, facebook ,carro, hotdog, delivery. 
 
Habilidade:(EF07LI11) Participar de trocas de opiniões e informações sobre textos, lidos na sala de aula ou em 
outros ambientes, por meio de práticas discursivas orais, escritas ou de outra linguagem.  
 

4) Observe a imagem a seguir e responda: Que tipo de comida é representada na imagem abaixo?  

       
 
        A) Pizza 
        B) Spaghetti 
        C) Hamburger 
        D) Hotdog 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ARTE 
Habilidade:(EF69AR05-07) experimentar e analisar diferentes formas de expressão artística (desenho, pintura, 
colagem, quadrinhos, dobradura, escultura, modelagem, instalação, vídeo, fotografia, performance etc.). 

Arte Indígena 

 A arte indígena está presente na essência do povo brasileiro, sendo um dos pilares para a cultura do país, 
que é resultado da miscigenação de vários grupos, dentre eles os povos indígenas - os primeiros habitantes 
do território nacional. Atualmente, existem cerca de 3 centenas de etnias de índios no Brasil. Cada uma 
delas é detentora de comportamentos diferentes, por conta do desenvolvimento de costumes próprios. 
Entretanto, existem várias características comuns encontradas em diversas tribos.  
Desta forma, cerâmica, máscaras, pintura corporal, cestaria e plumagem resultam em uma arte tradicional 
compartilhada: a arte indígena. Vale lembrar que a utilização de partes de animais no artesanato é exclusiva 
dos povos das florestas, mas sua comercialização é proibida. Além disso, é preocupante constatar que tal 
arte - tão importante e de valor inestimável - vem sendo destruída vertiginosamente, assim como a própria 
população. 

                               
1- De acordo com o texto, que tipo de arte é produzida pelos indígenas? 
_________________________________________________________________________________ 
 
2- Observe os padrões e continue produzindo. 

 
3- Você já visitou alguma aldeia indígena?  
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
4- Agora é sua vez! Após observar as pinturas indígenas, decore o vaso abaixo e pinte-o. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA 



Habilidades: (EF67EF04) Praticar um ou mais esportes de marca, precisão, invasão e técnico - combinatórios oferecidos pela 
escola, usando habilidades técnico-táticas básicas e respeitando regras. 
(EF67EF05) Planeja reutilizar estratégias para solucionar os desafios técnicos e táticos, tanto nos esportes de marca, precisão, 
invasão e técnico- combinatórios como nas modalidades esportivas escolhidas para praticar de forma específica . 

A classificação dos esportes 

 
Existem inúmeras modalidades esportivas que podem ser classificadas de maneiras diferentes, dependendo 
da sua finalidade e intenção. Segundo a Base nacional curricular comum (BNCC), temos sete tipos de 
esportes: 
Esportes de marca: são os esportes que consideram a comparação entre o alcance de índices, que podem 
ser mensurados com metros, segundos, quilos, etc. 
Esportes técnico-combinatórios: são os esportes que são comparados à beleza estética e o grau de 
dificuldade dos movimentos executados pelos (as) atletas, de acordo com padrões ou critérios estabelecidos 
nas regras de cada modalidade.  
Esportes de precisão: nesses esportes é comparado o desempenho de atingir com um objeto algum tipo 
de alvo estático ou em movimento. 
Esportes de combate: esses esportes são sempre individuais e têm como objetivo central vencer o 
oponente através de toques, desequilíbrios, imobilizações, exclusão de determinado espaço, contusões, 
combinando ações de ataque e defesa. 
Esportes de campo e taco: são os esportes nos quais a estratégia de jogo para pontuar requer o ato de 
rebater a bola o mais longe possível e tentar percorrer no campo a maior quantidade de bases.  
Esportes com rede divisória ou parede de rebote: são as modalidades nas quais o objetivo principal é 
lançar, bater ou arremessar a bola ou objeto de mesma função para a quadra adversária, sobre uma rede 
ou rebatendo contra uma parede, dificultando interceptação da defesa do adversário para que a bola ou o 
objeto toque o chão e o ponto seja computado. Esportes de invasão: para a disputa desses esportes 
existem duas equipes que possuem uma meta a ser defendida e a meta do adversário para ser invadida e 
atacada, a fim de computar pontos. A transição de ataque para defesa acontece a todo o momento 
 
Atividade 1 
De acordo com o texto sobre a classificação dos esportes, responda as questões abaixo: 
1- São os esportes que consideram a comparação entre o alcance de índices, que podem ser 
mensurados com metros, segundos, quilos, etc: 
(A) Esportes de invasão. 
(B) Esportes de marca. 
(C) Esportes de campo e taco. 
(D) Esportes de precisão. 
 
2- De acordo com a imagem abaixo, qual é a classificação do esporte representado? 



 

(A) Esportes de marca. 
(B) Esportes de rede ou parede. 
(C) Esportes de campo e taco. 
(D) Esporte de combate. 
 
Atividade 2 

1- Qual é o esporte que têm como objetivo central vencer o oponente através de toques, 
desequilíbrios, imobilizações, exclusão de determinado espaço, contusões, combinando ações de 
ataque e defesa? 

(A) Esportes de campo e taco. 
(B) Esportes de rede ou parede. 
(C) Esportes de invasão. 
(D) Esportes de combate. 
 
2- De acordo com a imagem abaixo, qual é a classificação do esporte representado? 

 

(A) Esportes de campo e taco. 
(B) Esportes de rede ou parede. 
(C) Esportes de invasão. 
(D) Esportes de combate. 

 

Alimentação Saudável e Nutrientes 

Você sabe quais são os principais grupos de alimentos? 

Os alimentos são essenciais na nossa vida, eles são responsáveis 
pela construção, manutenção e funcionamento do nosso corpo. 

Os alimentos podem ser divididos em três grupos principais grupos: 

1. Alimentos energéticos: fornecem a energia para o corpo se 
movimentar, trabalhar e realizar as atividades cotidianas. São os 
alimentos que contém carboidratos e gorduras. Exemplos: óleo, 



azeite, pão, macarrão, açúcar, mel e doces. 

2. Alimentos construtores: ricos em proteína, ferro e cálcio, são responsáveis pela manutenção e pela 
construção do corpo. Também formam os hormônios, as enzimas e os anticorpos. Exemplos: leites e 
derivados, carne, peixe, frango. 

3. Alimentos reguladores: Com vitaminas, minerais e fibras, são responsáveis pelo funcionamento do 
corpo. Entre suas tarefas estão facilitar a digestão, aumentar a resistência às infecções, proteger a pele, a 
visão e os dentes. Exemplos: frutas, verduras e legumes. 

Dentro dos grupos dos alimentos reguladores encontramos as vitaminas e os sais minerais. Além de todos 
esses alimentos e nutrientes, não podemos esquecer de citar a água. A água é essencial para o corpo. É 
tão importante que constitui cerca de 70% do nosso peso. Até os nossos ossos têm água e tudo aquilo que 
comemos, dos animais aos vegetais. Verduras e legumes são especialmente ricos em água e sais minerais. 
Algumas frutas, como o melão e a melancia, têm quase 90% de água e suprem boa parte da necessidade 
hídrica do corpo.                                             

ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL 

Você sabe como ter uma alimentação saudável? 

Uma alimentação saudável é aquela equilibrada, que contém diferentes alimentos em quantidade suficiente 
para o crescimento e manutenção do organismo. A alimentação influencia diretamente na saúde, no 
trabalho, no estudo, no lazer e no tempo de vida das pessoas. Coma pelo menos um alimento de cada 
grupo em cada refeição. Quanto mais variada sua alimentação, mais saudável ela será. Evite o uso 
frequente de alimentos gordurosos (frituras, torresmo, pele de frango, banha, etc.). 

Atividade 3 

1- Cite os grupos principais dos alimentos? 
A – Construtores, emagrecedores e gordurosos. 
B – Reguladores, saudáveis e deliciosos. 
C – Energéticos, construtores e reguladores 
D – Saudáveis, gordurosos e emagrecedores. 
 
2- De acordo com o texto qual a importância dos alimentos? 
_____________________________________________________________________________________ 
3- Em sua opinião a sua alimentação diária pode ser considerada saudável? Por quê? 
_____________________________________________________________________________________ 
4- Busque mais informações sobre a importância da água para o nosso organismo. 
______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

Atividade 4 
1 – Quais alimentos encontramos dentro do grupo dos alimentos reguladores? 
A – Proteínas e sais minerais. 
B – Água e carne. 
C – Vitaminas e sais minerais. 
D – Carboidrato e gordura. 
 
2 – O que é uma alimentação saudável? 
______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
3 – Porque frutas como melão e melancia são importantes? 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 



ENSINO RELIGIOSO 

Habilidades:  

- A redescoberta de si mesmo como criatura de Deus; 
- Compreender sobre a redescoberta do EU e fortalecimento da autoestima 
- Cada um de nós é um ser único e especial para Deus; -Compreender que todos enfrentam problemas; 
- Entender as pressões do dia-a-dia. 
- Conhece-te a ti mesmo 

Muitas pessoas são como Filipe: têm receio de se conhecer. Muitas outras nem sabem que podem 
se conhecer melhor: 

No entanto, é necessário que cada um de nós conheça a si próprio, pois o autoconhecimento é o 
ponto de partida para o crescimento emocional, intelectual e espiritual. 

Desde o nascimento até o último dia de vida, cada pessoa passa por muitas transformações que 
alteram sua maneira de ver, sentir e julgar o que acontece consigo e com os outros. 

O ser humano é recentíssimo na Terra. É verdade que já descobriu e produziu muitas coisas, mas 
ainda tem um longo caminho a percorrer. A cada dia ele descobre algo novo em relação a sua própria vida. 
Pedagogos, psicólogos e outros cientistas vivem estudando o ser humano. 

 

.  
Cada ser humano precisa se conhecer melhor: saber como funciona seu próprio corpo, como é seu 
relacionamento com as pessoas, quais são seus reais valores, qual é seu caminho para a felicidade e o 
amor. Esse é um exercício diário, que ser o primeiro passo da humanidade para se aprimorar rumo à 
perfeição. 

ATIVIDADE: 
1)  O que você sabe sobre si mesmo?  Primeiro, leia estas respostas: 
 

 

 



AGORA COMPLETE: 
Sou_______________________________________________________________________ 
 
2) responda com suas palavras quais os seus reais valores? 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________ 
  
Habilidades: 

- A redescoberta de si mesmo como criatura de Deus; 
- Compreender sobre a redescoberta do EU e fortalecimento da autoestima 
- Cada um de nós é um ser único e especial para Deus; -Compreender que todos enfrentam problemas; 
- Entender as pressões do dia-a-dia. 
- Reconhecer a importância do diálogo, do autoconhecimento e do conhecimento do outro para que haja relações respeitosas entre 
as pessoas. 

 
Autoconhecimento 

 Autoconhecimento ou conhecimento de si é a investigação de si mesmo; Ele envolve o uso da 
autoconsciência e o desenvolvimento da auto imagem. Também pode ser um projeto ético quando o que se 
busca é a realização de algo que leve o sujeito a ser mestre de si mesmo, e consequentemente, um ser 
humano melhor. 
reconhecer a importância do diálogo, do autoconhecimento e do conhecimento do outro para que haja 
relações respeitosas entre as pessoas. 
 
Atividades: 
Nomecompleto:___________________________________________________________ 
Nasceu em:___ /___/_______ 
Nome da sua cidade atual:________________________________________________ 
Nome da sua música preferida:__________________________________________ 
Nome do seu livro preferida:______________________________________________ 
Nome do seu filme preferido:_____________________________________________ 
Nome dos programas de tv preferido:________________________________________ 
Nome de jogos que você gosta:____________________________________________ 
O que você gosta de fazer? _____________________________________________________ 
Nesse espaço gostaria que escrevesse uma lembrança boa que aconteceu em sua vida. 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
Reflita e confie no seu autoconhecimento 

 
 
Pensando na reflexão acima responda as questões: 
 1) Qual o seu maior sucesso individual? Ou seja, o que você conseguiu conquistar sozinho com 
seu esforço? 
______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 



2) O que gostaria de mudar em você? 
______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
3) Em que atividade você se considera muito bom? 
______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
Habilidades: 

- A redescoberta de si mesmo como criatura de Deus; 
- Compreender sobre a redescoberta do EU e fortalecimento da autoestima 
- Cada um de nós é um ser único e especial para Deus; -Compreender que todos enfrentam problemas; 
- Entender as pressões do dia-a-dia. 

 

Complete o texto com as palavras abaixo: 

autoestima- autocontrole- confiantes- autoestima- felicidade-_ autocontrole-exterior- autoestima 

 A________________________ oscila de acordo com nossos sentimentos diante das situações. 
Algumas pessoas são mais ______________________de si, mais estáveis emocionalmente porque tem 
autoconhecimento. 
Algumas pessoas são inseguras, se desesperam quando algo acontece porque não tem autocontrole e 
nem___________________________. 
O que faz com que uma pessoa consiga ter__________________________ sob suas emoções é o 
autoconhecimento. 
E se você não se conhece não tem como acreditar em sua própria____________________. 
O autoconhecimento é fundamental para desenvolver o _________________________próprio fortalecer a 
autoestima. 
É muito difícil alguém se conhecer interiormente quando a busca está sempre no____________  
Quando uma pessoa está bem com ela mesma você percebe isso pelo brilho em seu olhar, o 
_____________________ em seu rosto, a paz em seu espírito. 
 

MATEMÁTICA 

Habilidades:  
 

EF07MA10- Comparar e ordenar números racionais em diferentes contextos e associá-los a pontos da reta 

numérica. 

 

1) A temperatura corporal normal de uma pessoa varia entre 36 ºC e 36,7 ºC. A febre é uma reação 

do organismo que se caracteriza pelo aumento da temperatura corpórea acima de 37,8 ºC. Observe 

os termômetros indicados a seguir, que foram utilizados para medir a temperatura de algumas 

pessoas, e indique quais delas estão com febre. 

______________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

2)  O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) é uma medida que leva em consideração três 

fatores de uma população: renda, educação e saúde. Observe as informações e resolva as 

questões. 

 

 



Oito países com maior IDH na América do Sul, em 2015. 

       País  IDH 

Argentina  0,827 

Brasil 0,754 

Chile 0,847 

Colômbia  0,727 

Equador 0,739 

Peru 0,740 

Uruguai 0,795 

Venezuela 0,767 

 

a) Qual desses países teve o maior IDH em 2015? E qual teve o menor IDH?     

__________________________________________________________________________ 

 

b) Em 2015, quais desses países tiveram o IDH entre 0,750 e 0,800? 

__________________________________________________________________________ 

 

c)     Quais desses países tiveram o IDH maior que o do Brasil em 2015?      

__________________________________________________________________________ 

 

3) Cada letra indicada na reta numérica a seguir corresponde a um dos números do quadro. No 

caderno, escreva cada letra e o número correspondente. 

     

 

 

Habilidade: EF07MA11/ES- Compreender e utilizar a multiplicação e a divisão de números racionais, a relação entre 

elas e suas propriedades operatórias, incluindo a potenciação. 

4) Joaquim comprou milho para alimentar as galinhas caipiras que cria em seu sítio. Ele 

distribuiu igualmente esse milho em 7 pacotes com 7,6 kg cada. Quantos quilogramas de 

milho Joaquim comprou? 

 

  

 

 

5) Uma folha de papel sulfite A4 tem formato retangular, com 29,7 cm de comprimento e 21 cm 

de largura.  

a) Quantos centímetros tem o contorno de uma folha de papel sulfite A4?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quando somamos a medida de todos os lados de uma figura estamos calculando o perímetro 

da figura, ou seja, o contorno dela. 

 

 

 



b) Qual é a área, em centímetros quadrados, de cada face de uma folha dessas? 

 

 

 

 

 

  

  

6) Encontre a forma decimal de cada fração abaixo. Em seguida, responda as questões. 

 

 

 

 

Ff 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Habilidade: EF07MA12/ES- Resolver e elaborar problemas que envolvam as operações com números racionais. 

Observe a tabela a seguir e resolva as questões 7, 8 e 9. 

 

 

 

 

 

 

Para calcular a área de uma região retangular basta multiplicar a medida do comprimento 

pela largura (altura). 

 

 

 

IMPORTANTE! 

A área é o espaço ocupado pela figura. 

 

 

    

Faça suas divisões aqui! 

 

 

 

 

A dízima periódica  é a 

representação numérica decimal em 

que um ou mais dos seus 

algarismos se repetem infinitamente. 

Em quais frações você encontrou 

uma dízima periódica? 

 

 

 

 

 

Em quais frações você encontrou 

uma decimal exata? 

 

 

 

 



7) Responda: 

a) Cerca de quantos segundos o condutor demora para destravar o smartphone ao volante?  

_______________________________________________________________________________ 

b) Qual dessas interações com o smartphone faz que o condutor percorra o maior trecho da via às 

cegas? Quantos segundos ele gasta? 

_______________________________________________________________________________ 

 

8) Elvis recebeu uma mensagem enquanto dirigia. Ele destravou o smartphone e leu a 

mensagem. Cerca de quantos segundos ele demorou para realizar essas interações? Ao todo, 

quantos metros ele percorreu às cegas? 

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

9) Você ainda não dirige, mas é pedestre e, ocasionalmente, pode ser passageiro em um veículo. 

Escreva informações sobre os riscos de usar o smartphone ao volante. Se necessário, realize 

uma pesquisa. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

Habilidade: EF07MA13- Compreender a ideia de variável, representada por letra ou símbolo, para expressar relação entre 

duas grandezas, diferenciando-a da ideia de incógnita. 

10) Em certa pizzaria, a taxa de entrega é calculada da seguinte maneira: um valor fixo de R$ 3,00 

mais R$ 1,25 por quilômetro de deslocamento. Considerando essa situação, calcule o valor da 

taxa de entrega em um deslocamento de: 

a) 10 km. _________________________________________________________________ 

b) 4 km. __________________________________________________________________ 

c) 6 km. __________________________________________________________________ 

 

 

11) Em cada item a seguir, escolha uma letra para indicar a variável e escreva a expressão 

algébrica para representar: 

a) O triplo de x. __________                 b) O dobro de um número. ___________ 

d) O quadrado de um número. ___________    e) 10 menos o dobro de um número. _________ 

12) Leia a tirinha. 

 

 

 

 

 

 

a) Nos primeiros quadrinhos, onde você imaginou que Otto e Heitor estavam? 

_______________________________________________________________________________ 

b)  Onde os personagens realmente estavam testando as capas de chuva? Qual quadrinho da tirinha 

revela essa informação?  

_______________________________________________________________________________ 

c) O registro do chuveiro foi ajustado de maneira que a cada minuto caíssem 15 L de água. Qual das 

expressões algébricas a seguir indica a quantidade de litros de água desperdiçada pelos 

personagens em m minutos? Assinale a alternativa correta. 

 

I) 60m   II) 15 – m    III) 15m    IV) m + 15 



CIÊNCIAS 

Habilidade: EF07CI04-b/ES Identificar e compreender o que são as máquinas térmicas, construindo protótipos e/ou 
modelos bidimensionais e tridimensionais, de forma a entender como funcionam e avaliar o papel do equilíbrio 
termodinâmico em seu funcionamento. 

 
 MAQUINAS TÉRMICAS 
 

Máquinas térmicas são dispositivos que transformam a energia interna de um combustível em 
energia mecânica. Máquinas térmicas convertem calor em trabalho mecânico. Elas funcionam em ciclos 
transformando parte do calor que sai da fonte quente em trabalho. Uma máquina térmica tem 
maior eficiência se transforma mais calor em trabalho. 
O cilindro com pistão móvel é um dos principais componentes de uma máquina térmica.  
Os motores de combustão interna, como aqueles que movem os automóveis atuais, são exemplos de 
máquinas térmicas. Eles absorvem o calor que é produzido a partir da queima de uma mistura de 
combustível e ar, que é periodicamente injetada no interior de seus cilindros. 
 
01) A máquina térmica é um dispositivo capaz de: 
(A) transformar calor em eletricidade. 
(B) alterar a temperatura de um ambiente fechado.  
(C) transformar energia mecânica em combustível. 
(D) converter calor em trabalho mecânico como girar uma engrenagem.  
 
02) São exemplos de máquinas térmicas: 
(A) bicicletas e patinetes. 
(B) carroças e charretes.  
(C) Motores de combustão interna (como aqueles movidos a álcool, gasolina e diesel), máquinas a vapor, 
usinas termoelétricas. 
(D) o corpo dos animais. 
 
03) A figura ao lado representa uma máquina térmica? 
Justifique. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
04) No Brasil, o sistema de transporte depende do uso de combustíveis fósseis e de biomassa, cuja 
energia é convertida em movimento de veículos. Para esses combustíveis, a transformação de 
energia química em energia mecânica acontece: 
(A) na combustão, que gera gases quentes para mover os pistões no motor 
(B) nos eixos, que transferem torque às rodas e impulsionam o veículo 
(C) na ignição, quando a energia elétrica é convertida em trabalho 
(D) na exaustão, quando gases quentes são expelidos para trás 
 
 
 
 



Habilidade: EF07CI05 Discutir o uso de diferentes tipos de combustível e máquinas térmicas ao longo do tempo, para 
avaliar avanços, questões econômicas e problemas socioambientais causados pela produção e uso desses materiais e 
máquinas. 

O surgimento das máquinas térmicas 
Desde a Antiguidade, sabia-se que o calor poderia ser utilizado para produzir vapor e que este poderia ser 
empregado para desempenhar trabalho mecânico. No século I d.C. um inventor grego, Heron de Alexandria, 
construiu um dispositivo que era constituído por uma esfera de metal com dois furos, dos quais escapava ar 
quente, vapor, que provinha do aquecimento da água. Veja na figura ao lado. Este dispositivo criado por 
Heron era uma máquina térmica: transformava calor em trabalho mecânico. Contudo, foi apenas no século 
XVIII que foram construídas as primeiras máquinas capazes de realizar trabalhos industriais. 

O escocês, James Watt, foi quem inventou a 
primeira máquina a vapor com menores problemas 
de perda de energia e que poderia também gerar 
movimento circular. A máquina inventada por Watt 
foi empregada nos moinhos e no acionamento de 
bombas d’água. Posteriormente, foi empregada 
nas locomotivas e nos barcos a vapor. Veja a figura 
ao lado. Também passou a ser muito utilizada nas 
fábricas, para acionar dispositivos industriais. A 
importância da invenção de Watt evidencia-se pelo 
fato de ter sido um dos fatores que contribuiu 

decisivamente para o avanço da Revolução Industrial. 
 
05) O grande marco deixado pelo aprimoramento e uso da invenção de watt foi: 
(A) a dependência e escarces dos combustíveis. 
(B) a revolução industrial. 
(C) a falta de mão de obra no campo. 
(D) a diminuição da produção de alimentos.  
 
    

Impactos Socioambientais 
O uso das máquinas térmicas permitiu aumentar muito a velocidade de produção de bens de 

consumo, e intensificou o uso de combustíveis fósseis como carvão mineral e os derivados do petróleo. O 
aumento da produtividade tanto no campo quanto nas indústrias contribuiu para a expansão das cidades. 
Muitas pessoas que moravam no campo e trabalhavam como agricultores migraram para as cidades para 
trabalhar nas indústrias ou na obtenção de combustíveis, como a extração de carvão. O uso de máquinas a 
vapor nos transportes também aumentou a velocidade com que os produtos eram distribuídos, e isso 
melhorou o acesso das pessoas a esses produtos.  

Apesar dos avanços na agricultura e indústria causados pelo desenvolvimento e uso de maquinas 
térmicas também tivemos consequências negativas como o aumento da poluição. Por realizar a queima de 
combustíveis fósseis, o processo de funcionamento de uma máquina térmica, gera gases que contribuem 
para o aumento do efeito estufa e elevam a temperatura terrestre, e também provocam inúmeros entraves 
globais, como as chuvas ácidas, por exemplo. 
 
06) O uso das máquinas térmicas proporcionou: 
(A) melhora na qualidade de vida em todos os aspectos. 
(B) aumento da velocidade de produção de bens e intensificou o uso de combustíveis fósseis.  
(C) solucionar problemas ambientais com maior facilidade.  
(D) melhoras nos estudos sobre bioquímica.  
 
   A busca por novos combustíveis.  

Ao longo da História a busca por condições de vida mais confortáveis acabou trilhando o 
desenvolvimento dos vários combustíveis que marcam a história humana. A mais recente preocupação de 
cientistas e estudiosos é desenvolver fontes de energia com impacto ambiental reduzido ou nulo. A madeira 
é a mais antiga fonte de energia que se tem conhecimento. Nos tempos pré-históricos, a lenha era 
instrumento fundamental afastar as temperaturas extremas do inverno, afugentar animais ferozes e 
incrementar o preparo dos alimentos. 
Com a Revolução Industrial, a exploração das fontes de energia sofreu uma de suas mais importantes 
guinadas. O carvão mineral se tornou indispensável para o funcionamento dos primeiros motores movidos a 
vapor.  



Tempos depois, a popularização dos automóveis ampliou ainda mais a demanda internacional por 
combustíveis de alto desempenho. Dessa forma, os combustíveis fósseis (então somente empregados na 
obtenção do querosene) passaram a ser fonte de obtenção da gasolina.  
Por meio da fermentação da sacarose, o álcool anidro passou a ser empregado em veículos e oferecia 
índices menores na emissão de gases poluentes. 
                                                                                                  

Por Rainer Sousa 
 

07) Qual é a mais antiga fonte de energia utilizada pelo homem que se tem conhecimento? Quais 
eram seus usos? 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
08) O primeiro combustível utilizado pelas máquinas térmicas foi: 
(A) o álcool. 
(B) o carvão mineral  
(C) a gasolina 
(D) o óleo diesel   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



HISTÓRIA 
Olá meus queridos alunos! Estamos iniciando 4ª apostila de atividades, quero convidar você para 
ler os textos e as questões com muita atenção. Qualquer dúvida, estarei à disposição de vocês, 
boa atividade!   

Habilidade:(EF07HI03/ES) Identificar aspectos e processos específicos das sociedades africanas e americanas antes da 

chegada dos europeus, com destaque para as formas de organização social e o desenvolvimento de saberes e técnicas, dando 
evidência às diversas etnias indígenas que habitavam o Espírito Santo e percebendo que cada sociedade pode estar 
vivenciando um período distinto da história 

Os povos africanos 

Os impérios africanos foram formações de 
Estado que abrangiam vários povos em uma 
só entidade. Esta formação se dava 
normalmente por meio de conquistas. Foram 
numerosos e importantes nas suas relações 
comerciais, políticas e culturais, e cabe-nos 
conhecer um pouco mais alguns deles. 

 

O Império Axum data de 100 d.C., com a 
fundação da cidade de Axum. No século IV já 
eram o Estado de maior expressão do reino 
da Núbia e, por conta das relações no Mar 
Vermelho – local de articulação entre 
populações africanas e árabes – adotaram o 
cristianismo, que se espalhou em boa parte do 
território sob o domínio romano, inclusive no 
Egito. Este Império tinha como centro de 
poder a cidade de Axum, ao norte da atual 
Etiópia. Ficava localizada num planalto, acima 
do nível do mar e longe do litoral. Desta forma, 
tiveram um grande aproveitamento de 
recursos minerais e desenvolveram o cultivo 
de cereais, como a cevada e o sorgo, e o Tefé 
que até os dias atuais compõe a base da 
alimentação das populações etíopes. 

Próximo às comunidades agrícolas o poder 
era centralizado e a construção de palácios, 
alteres era comum. Além disso várias foram 
as estátuas e obras de devoção encontradas. 
Vestígios deste Império mostram que era uma 
sociedade complexa, hierarquizada e diversa, 
que tinha como representante máximo o título 
de negus. 

O Império Zimbábue existiu entre os anos de 
1200 e 1400, no litoral da África Austral, onde 
hoje estão localizados Moçambique e 
Zimbábue. O território era povoado por 
populações do tronco linguístico banto, 

conhecidos como shonas. Os vestígios 
materiais desse império foram encontrados 
somente no século XIX e a principal marca 
encontrada foi o Grande Zimbábue – ou 
Grande Casa de Pedra. Uma construção 
enorme, complexa e que demonstra 
ostentação e poder. 

Este império ficou conhecido por seu grande 
número de construções, que são testemunhos 
do poder alcançado por ele. Foi um poderoso 
Estado com hegemonia na região localizada 
entre os rios Zambeze e Limpopo. Este 
Estado, poderoso e influente, atuava no 
comércio de minérios e seus governantes 
recebiam o título de Mwene Mutapa, o senhor 
das minas. Havia divisão social do trabalho 
bem estabelecida, com artesãos 
especializados no trabalho com cobre e ferro, 
ourives, escultores e tecelões. 

Império Gana foi o mais antigo Estado negro 
que se conhece, fundado no século IV, e 
conquistou uma grande área onde exerceu 
dominação política e econômica, ao sul do 
que hoje conhecemos por Mauritânia, Senegal 
e Mali. Foi um núcleo formado pelos povos 
conhecidos como soninkê. 

Inicialmente Gana era o título dado ao 
governante que atribuía sua soberania aos 
povos dominados. Gana conheceu seus 
tempos áureos após 790, quando o poder 
esteve sob o controle da dinastia Cissê 
Tunaka, exercido de forma matrilinear. Do 
século IX ao século XI a hegemonia de Gana 
foi reconhecida. 

A base econômica deste império baseava-se 
no recolhimento de tributação, imposta aos 
povos conquistados e aos produtos que 
circulavam em seus domínios. Além disso, 
atividades de subsistência como a pesca, a 
pecuária e a agricultura formavam parte 
importante de sua economia. Além de um 
poderoso exército, os soberanos tinham 
também ao seu dispor uma gama variada de 
funcionários. 

A localização e seu poder hegemônico 
garantiam um fluxo comercial contínuo, 



articulando saarianos e sul saarianos, ou seja, 
conseguiam explorar uma importante região 
de comercio. Assim, do Norte vinham o cobre, 
cauris (os búzios), tecidos de seda e algodão 
e o sal, que eram trocados por marfim, 
escravos e ouro. 

Com esta grande articulação comercial Gana 
conseguiu se manter como império até o 
século XI, quando foram derrotados diante de 
tropas de cavaleiros e muçulmanos do 
Marrocos que estavam em guerra contra os 
pagãos, como o povo de Gana. Gana foi, 
portanto, a última barreira para a entrada do 
Islã na região. 

O Império Mali era formado por povos presentes 
na região situada entre o Rio Senegal e o Rio 
Níger. Dentre esses povos o mais importante 
eram os mandingas, conhecedores do Islã desde 
o século XI. Mas, além deles, outros povos 
formavam este império, como os soninkês, os 
fulas, os sossos e os bozos. 

Sundjata Keita foi o maior representante do 
Império Mali, e estendeu sua autoridade para 
unidades políticas próximas, formando um estado 
unificado e hegemônico até o século XV. 

A hegemonia do Mali na África Ocidental ocorreu 
por alguns importantes fatores, como a formação 
de um exército poderoso, o controle na extração 
do ouro e a existência de uma administração 
eficiente. Esses pontos fizeram do Mali um dos 
impérios mais bem-sucedidos do continente 
africano. 

O Império Songai está relacionado com a cidade 
de Gao, localizada na curva do Níger. Esta 
cidade foi um importante centro comercial, 
político e econômico, com poder militar de 
arqueiros que se lançavam ao Rio Niger. Tinham 
práticas religiosas politeístas e exploravam ouro, 
sal e cauris e estabeleceram uma unificação de 
pesos e medidas que facilitava a cobrança de 
impostos e as trocas comerciais. Com uma 
grande extensão territorial, o Imperio Songai 
tinha um comércio bem organizado e um sistema 
de governo centralizado. Eram divididos entre 
uma elite e a população geral e suas cidades 
mais influentes eram Tombuctu, Djenné e Gao. 

https://www.infoescola.com/historia/imperios-
africanos/ 

https://www.infoescola.com/historia/imperios-africanos/
https://www.infoescola.com/historia/imperios-africanos/


1. África é um dos seis continentes do mundo, sendo o terceiro maior em extensão territorial. O 
território estende-se por mais de 30 milhões de km2 distribuídos em 54 países, ocupando, 
aproximadamente, 20% da área continental da Terra. Observe o mapa abaixo e cite pelo menos três, 
ou mais países que fazem parte do continente africano, que você já ouviu falar. 

 

________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

2. A África é conhecida pela sua pluralidade étnica e cultural, e, por meio de uma história milenar, é 
capaz de contar a história de toda a humanidade. De acordo com o texto Os povos africanos, Marque 
(V) para verdadeiro e (F) para Falso. 
(  ) Os impérios africanos foram numerosos e nada importantes nas suas relações comerciais, políticas e 
culturais ao longo dos séculos.(  ) O império de Mali era formado por povos das regiões do Egito e Líbia, um 
império próspero e com um gigantesco exército, dominavam uma grande porção de terras do continente 
africano. 
(  ) O império de Gana baseava-se no recolhimento de tributação, imposta aos povos conquistados e aos 
produtos que circulavam em seus domínios. Além disso, atividades de subsistência como a pesca, a pecuária 
e a agricultura formavam parte importante de sua economia. 
(  ) O império Zimbábue Tinham práticas religiosas politeístas e exploravam ouro, sal e cauris e 
estabeleceram uma unificação de pesos e medidas que facilitava a cobrança de impostos e as trocas 
comerciais. 
 
3. De acordo com o texto: Os povos africanos. RESOLVA à cruzadinha:  

       X     A  

   F  

     R  

    I 

      C    

  A    

 

A) está relacionado com a cidade de Gão, localizada na curva do Níger. 
F) compõe a base alimentar das populações etíopes. 
R) rio onde se localiza o império Songai. 
I) um dos impérios mais bem sucedidos do continente africano. 
C) uma das cidades mais influentes do império Songai. 
A) populações de um grupo linguístico, também conhecidos como shonas. 



 
4. O império Songai foi um importante centro comercial, econômico e político. Explique como era a 
divisão de trabalho durante esse período?  
________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
5. Quais eram a base e atividades econômicas do império de Gana? 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
 
6. Como ficou conhecido o império de Zambábue? 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
 
7. O Império Axum data de 100 d.C., com a fundação da cidade de Axum. No século IV já eram o 
Estado de maior expressão do reino da Núbia. Cite características da sociedade desse império. 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
 
8. A cultura africana chegou às terras brasileiras pelos africanos trazidos para cá para servirem de escravos. 
Os navios negreiros ou tumbeiros (grandes embarcações europeias que traziam em seus porões dezenas e 
até centenas de africanos em condições degradantes) carregavam pessoas de várias etnias africanas, o que 
permitiu a pluralidade cultural de origem africana no Brasil. 
Com a fusão entre a cultura africana e os vários elementos da cultura indígena e europeia, nasceu no país 
uma cultura muito vasta. Se buscarmos em nossas origens, diversos são os elementos que compõem a 
nossa formação tradicional e têm origem no continente africano. 

 https://brasilescola.uol.com.br/cultura/cultura-africana.htm 
Leia com atenção o trecho acima e responda: concorda com o texto acima? Explique sua resposta. 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



GEOGRAFIA 
Habilidade:(EF07GE06) Discutir em que medida a produção, a circulação e o consumo de mercadorias provocam 
impactos ambientais, assim como influem na distribuição de riquezas, em diferentes lugares. 

 
Em nosso planeta, encontramos vários tipos de fontes de energia. Essas fontes podem ser renováveis ou 
esgotáveis. A energia solar e a eólica (obtida através dos ventos), por exemplo, fazem parte das fontes de 
energia inesgotáveis. Em contrapartida, os combustíveis fósseis (derivados do petróleo e do carvão mineral) 
possuem uma quantidade limitada em nosso planeta, podendo acabar caso não exista um consumo racional. 

 

1- O petróleo é a principal fonte de energia primaria do Brasil e no mundo. Através do princípio 
ativo dele outros combustíveis são criados nas refinarias. Cite alguns deles. 
__________________________________________________________________________ 

2- Qual das seguintes fontes de produção de energia é a mais recomendável para a diminuição 
dos gases causadores do aquecimento global? 

A) Óleo diesel. 
B) Gasolina. 
C) Carvão mineral 
D) Querosene 
E) Vento. 
 

3- Observe a Charge abaixo e responda a questão a seguir. 

 
 De que problema ambiental a charge trata e quais são as suas causas? 
_______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 
4- Leia o texto produzido a seguir. 
... Podemos resumir assim de forma sintética as causa genéricas que levaram a aceleração da 
degradação ambiental a partir dos anos 1960 no Brasil: 

 As teorias econômicas dos anos 1950 que preconizavam a maximização do benefício 
monetário, sem preocupação com a renovação de recursos. 

 O predomínio do interesse privado do curto prazo sobre o interesse público de longo prazo. 

 A planificação e a gestão fragmentária e setorial dos recursos naturais sem levar em conta 
suas interações com todos os níveis: ecológicos, social e econômico. 

 A não inclusão do homem ao ecossistema... 



a- Com base no texto apresentado, assine a opção correta. 
(   )As interações entre o níveis ecológico, social e econômico do Brasil não foram levadas em conta no 
planejamento e na gestão de recursos naturais do território. 

(   )No Brasil, as teorias dos anos 1950 se preocuparam mais com a questão ambiental do que com os 
ganhos econômicos. 

(   )Os governos não desenvolveram nenhuma ação concreta para evitar perdas ambientais no brasil. 

(   )Houve participação intensa da população nos debates sobre a questão ambiental no Brasil. 

Habilidades: 

(EF07GE01) -Avaliar, por meio de exemplos extraídos dos meios de comunicação, ideias e estereótipos acerca das 

paisagens e da formação territorial do Brasil. 
(EF07GE02) -Analisar a influência dos fluxos econômicos e populacionais na formação socioeconômica e territorial do 
Brasil, compreendendo os conflitos e as tensões históricas e contemporâneas. 
(EF07GE09) Interpretar e elaborar mapas temáticos e históricos, inclusive utilizando tecnologias digitais, com informações 
demográficas e econômicas do Brasil (cartogramas), identificando padrões espaciais, regionalizações e analogias 
espaciais. 
 

TEXTO 1: A DIVISÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO BRASIL 
 A divisão regional oficial do Brasil passou por uma série de mudanças ao longo do século XX. 
Originalmente, elas foram baseadas no quadro natural como critério de regionalização. Ou seja, as 
regiões foram estabelecidas com base nos atributos naturais, sendo cada região uma unidade espacial 
com características singulares, distintas das demais. Assim, por exemplo, os Estados que compunham a 
região Norte em boa parte eram os recobertos pela Floresta Amazônica e que integram a grande região 
hidrográfica amazônica. Posteriormente, passaram a ser adotados outros critérios, como a semelhança 
da situação econômico-social. Desse modo, o Estado do Tocantins, criado em 1988, foi desmembrado 
de Goiás (que pertence à região Centro-Oeste) e integrado à região Norte. 

Até a aprovação da Constituição Federal de 1988, o Brasil ainda tinha os chamados Territórios. Essa foi 
a designação dada a certas unidades, como Amapá, Roraima e Rondônia, que não tinham autonomia 
político-administrativa. Todas as decisões tomadas sobre eles cabiam à União (governo federal ou 
nacional). Assim, Rondônia tornou-se Estado em 1981. Em 1988, o mesmo ocorreu com Amapá e 
Roraima, convertidos em Estados da federação. O arquipélago de Fernando de Noronha, que também 
era um território federal, foi incorporado ao Estado de Pernambuco em 1988. 

A divisão regional oficial do IBGE (vide abaixo) é formada por cinco grandes regiões. Ela é utilizada por 
esse órgão do governo federal para fazer levantamentos estatísticos. Os dados servem também como 
uma “radiografia ou raio-x” da situação econômico-social e espacial da população e permitem planejar 
políticas públicas e programas de desenvolvimento. Conforme essa forma de regionalização, o território 
brasileiro está dividido em cinco grandes regiões. 

Atualmente, a divisão político-administrativa compreende 26 Estados e um Distrito Federal, onde está 
Brasília, a capital do País. Além disso, existem, segundo dados do Censo do IBGE de 2010, 5.565 
municípios no País. 

Ao longo do tempo, diversos pesquisadores propuseram outras formas de regionalização, levando em 
conta, primordialmente, critérios socioeconômicos e os modos de organização espacial de cada 
conjunto – por exemplo, considerando a densidade técnica dos espaços (concentração de portos, 
aeroportos, telecomunicações, geração de energia etc.), o que pode gerar diferenças ou desigualdades 
entre os conjuntos regionais. São proposições lançadas para melhor apreender as complexas realidades 
regionais. 
5- O nome oficial do nosso país, o Brasil, é República Federativa do Brasil que como vimos tem 
um território bastante extenso e está dividido em unidades político-administrativas nas seguintes 
quantidades: 

Estados (quantos):  __ Distrito Federal (quantos):  __ Municípios 

 (quantos): _ Capital política (nome): __ 



6- Observe o mapa abaixo e lendo novamente o texto, responda: 
 
 
 
 

a. Identifique cada uma das regiões de 
acordo com os números: 
___________________________________
_____________________________ 
b. A maior das regiões em tamanho de território é o
 ______________  . A menor das regiões em 
tamanho de território é o
 _____________________. 
 
c. Em qual das regiões fica a nossa capital – 
Brasília – DF?____________________________ 
 

 

 

 

 

7-Em qual das regiões, fica o Estado do Espirito Santo e o município de Sooretama? 
___________________________________________________________________________________ 
 
8-  Marque a alternativa que corresponde, respectivamente a maior região em extensão territorial. 
a) Norte   
b) Nordeste  
c) Centro Oeste 
d) Sudeste  
e) Sul



 


