
                 

     

 

ROTEIRO DE ESTUDOS – SEMANA DE 30 DE MARÇO A 03 DE ABRIL - TURMA: 7º ANO B 

 
TIPO: (LC)LIÇÃO DE CASA   (T)TRABALHO    (LIP)LIVRO INTEGRADO POSITIVO   (CA)CADERNO DE ATIVIDADES   
(CPT)CADERNO DE PRODUÇÃO TEXTUAL (PRO)PROJETO   (SB)STUDENT BOOK   (W)WORKBOOK 
 
ESTIMADO ALUNO: ESPERAMOS QUE ESTEJA EM TODOS OS ASPECTOS: CORPO, CORAÇÃO, ALMA, 
EMOCIONALMENTE, PSICOLOGICAMENTE E MENTALMENTE!!  
CONTINUANDO OS ESTUDOS, SEJA AUTÔNOMO! AGORA É O MOMENTO DE ESTUDAR E APROVEITAR BEM O TEMPO, E 
PARA ISSO É NECESSÁRIO SE ORGANIZAR! SIGA O HORÁRIO DE AULA QUE VOCÊ TEM NA ESCOLA. ESTUDE 45 
MINUTOS E DESCANSE 10 MINUTOS, DURANTE 4 HORAS E MEIA. TODOS OS DIAS DA SEMANA!! BONS ESTUDOS!! 
 

 

PROFESSOR DISCIPLINA TIPO DESCRIÇÃO 

Adriana Borges Língua Portuguesa T Elaborar 10 perguntas referente a Feira Cultural e ao tema do 

grupo.  

As respostas das pessoas que serão entrevistadas deverão ser 

apenas SIM ou NÃO  

Não faça perguntas simples, elabore!  

**Não precisa deixar espaço para as respostas, faça as perguntas 

em uma folha avulsa com nome, número e turma para entregar** 

Adriana Borges Língua Portuguesa LC Folha Anexa 

Marcello Geografia T Continuar o trabalho proposto – Biomas do Brasil 

Qualquer dúvida enviar um e-mail para: 

marcello@luterano.com.br 
Zuleica Arte LC Tema: Dom quixote 

Técnica: História em quadrinhos 

ORIENTAÇÃO: Em folha de sulfite, faça a margem:2,0 cm. 

Divida a folha em 06 partes iguais. 

Crie sua própria história em quadrinhos usando os personagens 

vistos no vídeo em sala de aula. 

 



https://youtu.be/hJcXlWJTbfA.  

Ao pintar, não esqueça de contornar com canetinha preta; 

Fotografe o trabalho e envie no e-mail: zuleica@luterano.com.br 

A atividade gerará uma nota para o 1°bimestre 
Zuleica Arte LC Conforme solicitado em sala de aula, faça o desenho do mosaico 

usando a técnica devidamente, e preencha o desenho pintando 

com canetinha ou lápis de cor. 

Fotografe o trabalho e envie no e-mail: zuleica@luterano.com.br 

A atividade gerará uma nota para o 1°bimestre 
Fernando  Filosofia LIP Ler os textos: 

Existência (página 14); 

Realidade ou ficção? (página 15) 

Faça o exercício Conexão da página 14. 

Esse exercício será corrigido quando retornarmos às aulas. 
Fernando História LIP Revisar os conteúdos da Unid. 2 – “Estados Nacionais Modernos”. 
Fernando História Positivo On 

Trilha 

Pedagógica 

Fazer a trilha da Unid. 2 – “Absolutismo e Mercantilismo”. 

Fernando História  Assistir aos vídeos abaixo: 

Absolutismo – Definição e características. 
https://www.youtube.com/watch?v=SIfoqzQtGEo 

Mercantilismo. 
https://www.youtube.com/watch?v=-j14ZfyMiVc 
https://www.youtube.com/watch?v=33nM1pNEzkw 

Lígia Língua Espanhola LC 1. Realizar correção da atividade proposta (folha anexa) da 

semana de 23 a 27 de março. 

2. Assistir ao vídeo sobre o tema: Partes do corpo humano e 

verbo doler: 

https://www.youtube.com/watch?v=ro4AxX_Bmys 

3. Realizar exercícios do livro de espanhol p. 23, 24, 25 e 26. 

Lígia Língua Espanhola  Folha de Correção Anexa 

Genivaldo Ensino Religioso CA Lição 5 – Os sofrimentos dos Israelitas no Egito – Exercícios 

página 16 

https://youtu.be/hJcXlWJTbfA
mailto:zuleica@luterano.com.br
mailto:zuleica@luterano.com
https://www.youtube.com/watch?v=SIfoqzQtGEo
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https://www.youtube.com/watch?v=33nM1pNEzkw


THAIS Língua Inglesa TRILHAS 

ON LINE 

Positivo On 

POSITIVO ON 

UNIT 1 – IN THE KITCHEN 

UNIT 1 – QUANTITIES (30-03 A 03-04) 

OBS: O RELATÓRIO GERARÁ UMA NOTA PARA O 1º BIMESTRE 

PASSAR POR TODAS AS ETAPAS DA TRILHA 
Ana Paula Neri Ciências PRO Assistir ao filme: “Rei Leão”. 

Elaborar em seu caderno uma cadeia alimentar com os personagens 
do filme e identificar o nível trófico de cada um. 
Caracterizar as relações ecológicas apresentadas entre hienas e 
leões. 
 
OBS.: O filme pode ser encontrado nas diversas plataformas digitais 
disponíveis, tais como: TVs por assinatura; Netflix; YouTube etc. 

CRISTIANE MATEMÁTICA FOLHA EXERCÍCIOS PARA SEREM ENTREGUES - ATIVIDADE 2 
CRISTIANE MATEMÁTICA PORTAL 

Positivo On 
TRILHA SOBRE PLANO CARTESIANO 

 



 

COLÉGIO LUTERANO SÃO PAULO 
EDUCAÇÃO BÁSICA 

Reg. nº 1214/1933 – P.G.E. DE 25/07/74 – Regimento DOE 23/04/98. 
 

NOME: _______________________________ número: ________ 1o BIMESTRE 

PROFª: Lígia Moura 7o ano (   ) A   (   ) B        NOTA:___________    DATA:___/___/2020 
 

 
 

Correção: Roteiro de Estudos  de Língua Espanhola  
 

1. Verbo gustar. Completa la tabla con los pronombres adecuados:  
 

Yo me 

Tú Te 

Él, ella, usted Le 

Nosotros No 

Vosotros Os 

Ellos, ellas, ustede Le 

 
 

2. Completa las frases que siguen usando la forma adecuada del verbo gustar:  
 

a)  (Yo) me gusta nadar 

b)  (Tú) Te Gusta cantar 

c)  (Él) Le Gustan chocolates 

d)  (Ella) Le Gusta deporte 

e)  (Usted) Le Gusta ver la tele 

f)  (Nosotros) Nos Gusta caminar 

g)  (Vosotros) Os Gusta leer 

h)  (Ellos) Les Gustan las frutas 

i)  (Ellas) Les Gusta el dulce 

j)  (Ustedes) Les Gusta la escuela 

 
 

3. Pasa las palabras al español: 
 

a)  Laranja Naranja 

b)  Figo Higo 

c)  Morango Fresa – frutilla 

d)  Leite Leche 

e)  Maça Manzana 

f)  Farinha Harina 

g)  Frango Pollo 

h)  Ovos Huevos 

i)  Mel Miel 

j)  Pão Pan 

 
 
 
 
 
 

Gusta 
Gustan 



4. Haz la corrección de las frases que siguen:  
 

a.  Me gustan el pollo. 

gusta___________________________________________________ 

b. Nos gustan nadar. 

gusta____________________________________________________ 

c. No me gusta las ensaladas. 

gustan____________________________________________________ 

d. Os gustan la torta. 

gusta_____________________________________________________ 

e. No me gustan viajar sola. 

gusta______________________________________________________ 

f. Te gustan ver las películas de aventura. 

gusta______________________________________________________ 

g. Me gustan los pescados. 

correcta______________________________________________________ 

h. Te gusta las frutas. 

gustan______________________________________________________ 

i. A mí no le gustan las papas fritas. 

A mí no me_______________________________________________________ 

j. No me gustan el chocolate blanco. 

gusta_______________________________________________________ 

 

5. Haz la conjugación de los verbos que siguen:  
 

 

Imperativo – FORMAL 
 

Cantar cante 
 

Comer coma 

Nadar nade 
 

Beber beba 

Hablar hable 
 

Vender venda 

Caminar camine 
 

Vivir viva 

Mirar mire 
 

Partir parta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. Haz la conjugación de los verbos que siguen:  
 
 

Imperativo – INFORMAL 
 

Cantar canta 
 

Comer come 

Nadar nada 
 

Beber bebe 

Hablar habla 
 

Vender vende 

Caminar camina 
 

Vivir vive 

Mirar mira 
 

Partir parte 
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1. Sabendo que o anúncio foi publicado em um jornal de grande circulação, indique o item que 

expressa a principal finalidade dele.  

 

(    ) mostrar as belezas do Ceará. 

(    ) mostrar o que o governo do Ceará está fazendo pelo turismo local.  

(    ) estimular os leitores a fazer turismo no Ceará.  

(    ) Definir o que é felicidade.  

 

2. Observe a parte visual do anúncio. Nela, veem-se um casal e uma criança correndo na praia; 

ao fundo, está a Pedra Furada, cartão-postal do lugar. Que relação há entre a parte visual e 

a parte verbal do texto? Justifique tua resposta com elementos do texto.  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

3. Na parte de cima do anuncio, há um pedaço de papel rasgado e, nele, um verbete de 

dicionário.  

a. Qual é a finalidade de um verbete de dicionário?  

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

b. Como um verbete normalmente é estruturado? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

4. O verbete da palavra felicidade apresenta três definições.  

a. Que surpresa o leitor tem ao ler as definições? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

b. Com que finalidade o anunciante incluiu o substantivo Jericoacoara entre os significados 

da palavra felicidade?  

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

5. Na parte de baixo do anúncio se lê: “Ceará. Felicidade no seu melhor sentido. Visite.” 

a. Explique a ambiguidade (duplo sentido) que há na expressão “no seu melhor sentido”.  

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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b. As palavras Ceará e visite estão em vermelho. Por quê?  

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

6. No verbete: 

a. A palavra felicidade é classificada como s.f. O que isso significa? 

_______________________________________________________________________ 

 

b. Felicidade é um substantivo concreto ou abstrato? Por quê? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

c. Quais são os dois substantivos concretos que, no anúncio, se repetem duas vezes?  

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

 

7. Foi utilizada a tipologia injuntiva. Justifique.  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 



  
 

 
 

                       MATEMÁTICA 7º ANO – 1º Bimestre 

 

 

1 - O quadro a seguir apresenta a situação dos times que participaram do campeonato do 
bairro: 
 

Time Gols 
Marcados 

Gols 
Sofridos 

Saldo de 
Gols 

Leões 25 20  

Do Rubão 15 18  

Da Vila 20 26  

Da Penha 21 21  

Cobras 24 16  

 
 
É correto afirmar que: 

a) As equipes Leões e Da Penha apresentam saldo zero de gols. 

b) O saldo Do time Cobras é de -8 gols. 

c) Duas equipes têm saldo positivo. 

d) A equipe Do Rubão tem saldo negativo de 6 gols. 

e) O saldo de gols da equipe Da Vila é + 6. 
 
 
2 - Classifique cada sentença como verdadeira ou falsa. 

 
( ) O módulo de um número inteiro negativo é um número natural. 

( ) O oposto do módulo de um número inteiro negativo é um número inteiro 

negativo. 

( ) O oposto do simétrico do número + 65, é – 65. 

( ) O dobro do módulo de – 23 é – 46. 

( ) Em uma reta numérica a distância do número – 6 até o número 5 é de11. 

 

A alternativa que representa a sequência correta de cima para baixo é: 
 

a) F - V - F - F - V 

b) V - V - F - F - V 

c) V - F - F - F - V 

d) V - V - F - F - F 

e) F - V - V - V - F 

 

 

 

COLÉGIO LUTERANO SÃO PAULO 
São Paulo, ___ de ______________________ de 2020. 
 Nome: ________________________________________________Nº_____ Ano: 7º 
       Bimestre: 1º          Profa. Cristiane 
 



  
 

3 - Pac-Man é um clássico dos games. Lançado em 1980, o jogo ficou famoso por 

apresentar o personagem amarelo que, sempre de boca aberta, está preparado para 

devorar as frutas e pastilhas em um labirinto repleto de fantasmas que o perseguem. O 

plano cartesiano a seguir nos dá a ideia de como é esse jogo. Com base na imagem, 

marque a alternativa correta: 

 

 

a) As frutas (cerejas) estão localizadas nos quadrantes 2 e 4. 

b) O Pac-man está no par ordenado (2, –2). 

c) O fantasma que está localizado no 4° quadrante tem coordenadas (2,1). 

d) A fruta (cereja) que está no 3° quadrante tem coordenadas (–2, –4) 

e) Há fantasmas nos quadrantes 2 e 3. 

 

 
 
4 -  São inúmeras as aplicações de ampliação e redução de figuras. Observe: 
 



  
 

 

Classifique cada sentença como verdadeira ou falsa. 

( ) As figuras I e II são congruentes, pois possuem lados e ângulos com a mesma 

medida.  

( ) A figura I está ampliada, em relação a figura II, duas vezes, portanto são 

semelhantes. 

( ) Figuras semelhantes possuem seus lados e ângulos ampliados ou reduzidos na 

mesma proporção. 

( ) A figura I corresponde a redução na terça parte da 

figura II.  

( ) As figuras I e II são semelhantes. 

 
A alternativa que representa a sequência correta de cima para baixo é: 

a. V – F – V – V – F 

b. V – V – F – F – F 

c. F – F – F – F – V 

d. F – V – F – F – V 

e. V – V – F – F – V 
 

 

 
5 - Este gráfico contém a previsão de temperaturas médias mensais para a cidade de 

Montreal, no Canadá. 

 

 

 
Analisando as informações, podemos afirmar que: 

 
a)  A variação entre as temperaturas médias de janeiro e julho foi de 31°C. 

b) A menor temperatura média ocorreu no mês de março. 

c) A temperatura média mais próxima de 0°C foi no mês de dezembro. 

d) Março foi o mês com menor temperatura média. 

e) A variação entre as temperaturas médias entre outubro e novembro foi de 11°C. 



 

 

 

6 - Um submarino está a 150 metros de profundidade. Ele sobe 100 metros depois sobe 

mais 33 metros e depois desce 16 metros. Após esses movimentos o número que representa 

a posição do submarino em relação ao nível do mar é: 

 

 
a)   – 33 m. 

b)   – 21 m. 

c)   – 19 m. 

d)   – 17 m. 

e) + 13 m. 
 

 

 

7 - Analise o extrato bancário de Laura e marque a alternativa que corresponde ao saldo no 
dia 12/03. 

 

Extrato Bancário de 05/03 a 12/03  

Data Histórico VALOR 

05/03 Saldo anterior R$ 250,00 

06/03 Retirada R$ 180,00 

07/03 Crédito Salário R$ 1500,00 

08/03 Débito Cartão R$ 700,00 

09/03 Pagamento Aluguel R$ 1000,00 

12/03 Saldo  

 
a) – R$1270,00 

b) – R$ 130,00 

c) R$ 130,00 

d)   R$ 1270,00 

e)   R$ 1870,00 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 



 

 

8 - A sequência numérica a seguir obedece a uma regra. 

De acordo com essa regra, o próximo número dessa sequência é: 
 

a) + 18 

b)   + 8 

c)   + 2 

d)    0 
e)  – 2 

 

 

9 - A variação de temperatura entre o verão e o inverno, na Groelândia é: 

 
a) 58 graus. 

b) 24 graus. 

c) 38 graus. 

d) - 58 graus. 

e) - 24 graus. 
 

10 - Marcos é apaixonado por basquete. No final do ano passado, a escola onde estuda promoveu 
um campeonato de basquete para celebrar a chegada das férias. 

 

 Observe, no quadro a seguir a quantidade de pontos marcados e sofridos pelas equipes 
que participaram desse campeonato. 

 

De acordo com as informações do quadro, determine o saldo de pontos de cada equipe. Lembre-se 
de completar as respostas no quadro. 

 

• Agora, organize os números que representam os saldos de pontos em ordem crescente. 
 

– 28, – 18, – 8,    

 

 
A Groelândia é uma ilha, a maior do mundo (um quarto do tamanho do Brasil) e pertence a 

Dinamarca. Quase toda sua área é coberta de gelo o ano todo e a população é formada por esquimós. 

Lá o frio é literalmente glacial. No inverno, bate fácil - 41°C e, no verão, fica em torno de 17°C. 

Equipe Pontos marcados Pontos sofridos Saldo de pontos 

Cesta Certa 581 367  

Bola Veloz 382 413  

De Bandeja 676 583  

Bola ao Alto 428 573  

 

Cálculos 



 

 

11 - Pinte a tabela de basquete que indica o número correspondente: 

a) ao oposto do sucessor 
de 20. 

 

 

 

 
b) ao antecessor de – 13. 

c) ao sucessor do oposto de – 15. 
 

 
d) ao módulo do oposto de – 4. 

 

     
 

12 – Observe o resultado dos melhores jogadores de basquete do campeonato da escola de 
Marcos: 

 

Jogador 
Quantidade de 

cestas de 3 pontos 
Quantidade de 

cestas de 2 pontos 

Luisão 27 34 

Vítor 19 49 

João 31 26 

De acordo com as informações do quadro, e sabendo que há jogadas que valem dois ou três 
pontos, assinale a(s) afirmação(ões)correta(s): 

(  ) Vítor fez o maior número de pontos no campeonato. 

 (  ) Luisão fez o maior número de cestas de 3 pontos. 

(   ) Juntos, os três jogadores marcaram 449 pontos. 

 ( ) João marcou 10 pontos a menos que Vitor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
– 12 

 
– 14 – 4  + 4  

 
- 21 

 
+ 16 

 
+ 14 

Cálculos 

 
+ 16 



 
 
 

13 -  Nas imagens podemos identificar a simetria de reflexão. Utilize lápis de cor e régua para traçar 
todos os eixos de simetria possíveis. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

14 - Localize, no plano cartesiano a seguir, os pontos A(2,3); B(4,6); C(6,6) e D(8,3): 

 
• Ligando os pontos A, B, C, D e A, nessa ordem, que polígono é formado? 

 
Resposta:    

  



 

 

 15 - Para o campeonato da escola, o técnico do time “Cesta Certa” optou por uma formação bem 
ofensiva. No plano cartesiano a seguir, os pontos indicam a posição desses jogadores. Complete 
as lacunas com as coordenadas dos pontos que representam essas posições. 

 
 

Jogador A ( , ) 

Jogador B ( , ) 

Jogador C ( , ) 

Jogador D ( , ) 

Jogador E ( , ) 

 
 
 
 
 

16 – Nas férias, Marcos foi a Nova Iorque com sua família. Num dos passeios em Nova Iorque, 
Marcos visitou duas lojas de artigos de Basquetebol. No esquema a seguir, o hotel é o ponto 
referencial (zero) e todas as distâncias estão em metros. 

 

 

896 0 375 

Se Marcos saiu do hotel, foi até a loja A e depois até a loja B, quantos metros ele percorreu? 

 
 
 

Resposta:    
 

1
0 

9 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

C 

 
A 

B 

D 

E  
1    2    3 4 5 6 7 8 9 10 

Hotel 
 



 

 

17 – Marque um ( X ) no tipo de Simetria representada em cada imagem: 
 

 

( ) Rotação ( ) Translação ( ) Reflexão 

( ) Translação ( ) Rotação ( ) Rotação 

( ) Reflexão ( ) Reflexão ( ) Translação 

18 – A sequência de imagens ilustra a simetria de rotação. Para que uma imagem se 
sobreponha exatamente a outra, o giro deverá ser de quantos graus? 

 
 
 
 
 

Resposta: ___________________________________________



 
 

19 – Marcos acompanha os principais jogos de basquete ao redor do mundo. Observe, no quadro, 
dois jogos que ele assistiu no último final de semana. De acordo com as informações, que horas o relógio 
de Marcos estava marcando no momento de cada jogo? 

 
 

Jogo Local Horário local Fuso Horário 
Horário de 

Brasília 

Nets X Pelicans Nova Iorque 21h – 2h 
 

CSKA Moscow X Baskonia Moscou 14h45 + 5h 
 

 


