Aluno(a):

Nº
ORIENTAÇÃO DE ESTUDOS

Disciplina: Arte

Bimestre: 4º

Data:

Professor(a): Amauri

Série: 7º ANO

Turma:

Caros alunos (as),

Durante esse bimestre estudamos sobre estranhamento na arte e sobre o modernismo que foi considerado o
maior período da arte a causar estranhamento.
Estudamos sobre a gravura e sua origem em uma estamparia de seda na China e por fim estudamos crítica na
arte.
Agora é mais um momento importante na sua aprendizagem, você terá uma importante ferramenta, você
realizará, em casa, os exercícios a seguir retomando todos esses conteúdos com a finalidade de fortalecer o
que você já sabe e localizar as possíveis dúvidas para esclarecê-las em classe no dia da correção.

1- Escreva sobre a gravura como arte e suas variações:

2- Escreva sobre a origem da gravura

3- Escreva sobre o estranhamento na arte:

4- Escreva sobre a crítica na arte:

5- Escreva sobre o Modernismo

6- Por que o modernismo foi considerado um período de estranhamento?

O movimento modernista do final do século XIX e início do século XX baseou-se na ideia de que as
formas "tradicionais" das artes plásticas, literatura, design, organização social e da vida cotidiana
tornaram-se ultrapassadas, e que se fazia fundamental deixá-las de lado e criar no lugar uma
nova cultura. Assim romperam com a arte acadêmica, criando novas técnicas artísticas.

Aluno (a):

Nº

ORIENTAÇÃO DE ESTUDOS
Disciplina: Ciências
Professor (a): Kátia

Bimestre: 4º
Série: 7º ano

Data:
Turma:

Durante esse 4º Bimestre, estudamos sobre a Classe dos peixes, a Classe dos anfíbios, a Classe dos repteis, a
Classe das aves e a Classe dos mamíferos. Por meio de exercícios em sala de aula, resumos, atividades, tarefas,
aulas expositivas, laboratório, e participação dos alunos. Nas leituras, grifamos trechos importantes dos textos e
trabalhamos com a correção coletiva das aulas e tarefas.

Para auxilia-lo nessa tarefa, consulte seus resumos, fichamentos, trechos grifados na
apostila e tarefa de casa. Lembre-se de escrever respostas completas, observe
atentamente as questões quando se pede para citar, exemplificar e esquematizar.

Bom trabalho!
Professora Kátia.

1- Observar as características anatômicas abaixo relacionadas:
I. Corpo coberto com pele seca e queratinizado.
II. Esqueleto completamente ossificado
III. Coração com dois átrios e dois ventrículos parcialmente divididos

VI. Respiração pulmonar
V. Temperatura corporal variando de acordo com o ambiente.
IV. Ovos adaptados para o desenvolvimento em terra

Com estas características, podemos identificar o grupo:
a) dos anfíbios.
b) dos répteis.
c) dos peixes.
d) dos marsupiais.
e) das aves.

2- Cite cinco características gerais dos répteis.

3- Cite cinco características gerais dos anfíbios.

4- As aves apresentam algumas características que as tornas adaptadas a voo. Cite algumas delas.

5- Escreva algumas características que, considerados conjuntamente, distinguem as aves dos outros animais.

6- A maioria dos peixes é do tipo ósseo, mas também existem os peixes cartilaginosos. Qual é a diferença entre o
esqueleto deles? Cite exemplos de espécies de cada tipo.

7- Qual a grande conquista dos répteis para a sua adaptação no meio terrestre?

8- Defina o termo pecilotérmico e homeotérmico.

9-Descreva a diferença entre oviparidade, ovoviviparidade e viviparidade.

Aluno(a):

Nº
ORIENTAÇÃO DE ESTUDO

Disciplina: Educação Física

Bimestre: 4º

Data:

Professor(a): Mariano

Série: 7º ANO

Turma:

Caros (as) atletas,
Durante este Bimestre tivemos as aulas práticas de Basquetebol. Agora é
mais um momento importante na sua aprendizagem, pois você realizará
em casa os exercícios a seguir, retomando todos esses conteúdos com a
finalidade de fortalecer o que você já sabe e localizar as possíveis dúvidas
para esclarecê – las em classe no dia da correção.

Quando foi criado o basquetebol e por quem??

Quantos jogadores iniciam uma partida de basquetebol?

Quando que a cesta vale 3, 2, e 1 ponto?

Quem trouxe o basquete para o Brasil?

Cite o nome de 4 equipes de basquete do Brasil de 2018.

Cite 4 equipes de Basquete dos Estados Unidos de 2018.

Quais são as posições do basquete?

Qual o significado da palavra NBA?

Como é feito a cobrança do arremesso lateral no basquete?

Quantos segundos cada equipe tem para arremessar a bola?

Quantos segundos cada equipe tem, para passar da defesa para o ataque?

Na hora do arremesso de 3 pontos, o atleta salta e quando vai arremessar sofre falta, o que acontece com o
decorrer da partida?

O atleta dentro do garrafão, na hora do arremesso, salta, arremessa a bola e sofre um contato e mesmo
assim a bola entra na cesta, o que árbitro deve marcar?

Aluno (a):

Nº
ORIENTAÇÃO DE ESTUDOS & TRABALHO BIMESTRAL

Disciplina: FILOSOFIA

TRABALHO e O.E

Data:

Professor (a): RICARDO

Série: 7º ANO

Turma:

Neste bimestre trabalhamos com o Período Barroco da Filosofia. Assim, podemos concluir que esses
filósofos contribuíram para o desenvolvimento da filosofia como ciência. Abaixo, você tem uma listagem
de exercícios que possuem como base as aulas e os capítulos da obra “O mundo de Sofia” que foram
indicados no início do bimestre. Nesse sentido, faça todos os exercícios e revise o conteúdo para
prova. Se houver dúvidas, traga para que possamos discutir em sala. Lembre-se que esses exercícios
valem nota! Bons Estudos!

1. Explique o que foi o período barroco da filosofia.

2. Cite dois acontecimentos importantes que ocorreram no período barroco da filosofia.

3. De que forma o teatro reflete a vida, segundo o barroco?

4. O que é o idealismo?

5. O que é o materialismo?

6. O que determina “tudo” segundo os filósofos do período barroco?

7. O que é o determinismo?

8. O homem possui o livre arbítrio? Explique.

9. O que são nossos sonhos e pensamentos, segundo o barroco?

10.Qual a diferença entre a matéria e o espírito?

Aluno (a):

Nº
ORIENTAÇÃO DE ESTUDOS

Disciplina: Geografia

Bimestre: 4º

Data:

Professor (a): Felipe/Renata

Série: 7º Ano

Turma:

Caros alunos (as),
Estamos no aproximando do termino do ano letivo, e inúmeros foram os aprendizados.
Parabéns, que orgulho de vocês.
E para esse fechamento de ano, a Geografia nos presenteou com os tópicos a seguir:

 Setores econômicos

 O Brasil rural
 Pecuária
 A indústria no Brasil
 As cidades

 Metrópoles brasileiras
 Hierarquia urbana

Como se percebe, muitos desses conhecimentos adquiridos serão usados durante toda a nossa trajetória, sobretudo,
nos diferentes lugares que venham a fazer parte de nossa vida e existência. Esta é mais uma etapa importante para a
internalização de sua aprendizagem e assimilação de conhecimento. Realize em casa os exercícios a seguir, para tal,
revise em seu material de estudos o conteúdo estudado neste bimestre.
Anote suas dúvidas para saná-las na hora da correção desta atividade.

1 – Quais atividades econômicas caracterizam os setores primário, secundário e terciário respectivamente?

a) Agropecuária e extrativismo/Indústria/Comércio e serviços.
b) Comércio e serviços/Indústria/Agropecuária e extrativismo.
c) Indústria/Agropecuária e extrativismo/Comércio e serviços.
d) Biotecnologia/Indústria de bens de produção/Vendas.
e) Agropecuária e serviços/ Indústria de bens de consumo/Comércio e extrativismo.

2- Qual o tipo predominante de estabelecimento rural no território brasileiro em termos quantitativos?

a) Pequenas propriedades.
b) Grandes propriedades.
c) Latifúndios.
d) Minifúndios.
e) Médias propriedades.

3 – Escreva no espaço abaixo os principais produtos da agropecuária brasileira em produção – milhão (tonelada).

4 – Quais estados brasileiros são os maiores produtores de leite e carne?

a) PR/RN.
b) CE/TO.
c) MG/MT
d) MG/MS.
e) RJ/SP.

5 – Identifique abaixo os diferentes tipos de indústria.
a) Extrativa/bens de produção/bens de consumo.
b) Tecnológica/química/siderúrgica.
c) Transformação/bens de consumo/bens duráveis.
d) Extrativa/extração mineral/extração vegetal.
e) Petrolífera/transformação/informática.

6 – Escreva no espaço abaixo os fatores que contribuíram para o surgimento e o desenvolvimento da indústria no
território brasileiro.

7 – Defina no espaço abaixo com suas próprias palavras o fenômeno da conurbação.

8 – Qual o período marca certo equilíbrio entre a população urbana e a população rural no território brasileiro?

a) 1950.
b) 1960.
c) 1970.
d) 1980.
e) 1990.
9 – Quais os fluxos comerciais estabelecidos entre o espaço rural e o espaço urbano? Justifique sua resposta com um
exemplo concreto.

10 – A união de regiões metropolitanas promove a formação de uma...
a) Metrópole regional.
b) Metrópole global.
c) Megacidade.
d) Megalópole.
e) N.d.a

Aluno (a):

Nº
ORIENTAÇÃO DE ESTUDOS

Disciplina: HISTÓRIA

4º BIMESTRE

Data:

Professor (a): PEDRO H. TORRES.

Série: 7º ANO

Turma:

Olá,
Durante esse bimestre realizamos diversas atividades concernentes a História, propostas na apostila.
Interpretamos textos, fizemos debates, resolvemos exercícios, trouxemos para o presente os fatos históricos, para
saber seus reflexos em nossa sociedade, entre tantas outras questões que foram propostas por vocês, alunos,
quanto aquelas propostas em nosso conteúdo programático.

Agora é mais um momento importante na sua aprendizagem, pois você realizará, em
casa, os exercícios a seguir retomando todos esses conteúdos com a finalidade de
fortalecer o que você já sabe e localizar as possíveis dúvidas para esclarecê-las em
classe no dia da correção.

Você levará a sua apostila de História para consultá-la, caso necessite. Lembre-se de
que o material de História deve estar em sua mochila, caso precisem os dele em
classe.
Bom trabalho!

01. ‘’A principal coisa que me moveu a mandar povoar as ditas terras do Brasil foi para que a gente dela se
convertesse à nossa santa fé católica.’’
Trecho da carta de D. João III, rei de Portugal, a Tomé de Sousa, primeiro Governador-Geral.
De acordo com o fragmento citado e seus conhecimentos, é correto afirmar:
a) Os africanos escravizados que fossem batizados seriam considerados livres.
b) A colonização do Brasil originou-se da aliança entre a monarquia portuguesa e a Igreja Católica.
c) Os indígenas catequizados poderiam ser escravizados.
d) O interesse da Coroa portuguesa, nas primeiras décadas da colonização, esteve voltado para a exploração dos
produtos asiáticos.

02. Durante a maior parte do período colonial, a participação nas câmaras das vilas era uma prerrogativa dos
chamados “homens-bons”, excluindo-se desse privilégio os outros integrantes da sociedade. A expressão “homembom” dizia respeito de que?

03. A implantação do sistema colonial transformou as relações amistosas existentes entre indígenas e portugueses
no início da ocupação do Brasil.
Essa transformação se deveu porquê?

04. Eu, rei D. João III, faço saber a vós, Tomé de Sousa, fidalgo da minha casa que ordenei mandar fazer nas terras do
Brasil uma fortaleza e povoação grande e forte na Baía de Todos-os-Santos. (…) Tenho por bem enviar-vos por
governador das ditas terras do Brasil.
Regimento de Tomé de Sousa,1 549
As determinações do rei de Portugal estavam relacionadas:
a) à necessidade de colonizar e povoar o Brasil para compensar a perda das demais colônias agrícolas portuguesas
do Oriente e da África.
b) aos planos de defesa militar do império português para garantir as rotas comerciais para a Índia, Indonésia, Timor,
Japão e China.
c) a um projeto que abrangia conjuntamente a exploração agrícola, a colonização e a defesa do território.

d) aos projetos administrativos da nobreza palaciana visando à criação de fortes e feitorias para atrair missionários e
militares ao Brasil.
e) ao plano de inserir o Brasil no processo de colonização escravista semelhante ao desenvolvido na África e no
Oriente.
05. Oficialmente o Brasil foi “descoberto” em 1500, mas o governo português só iniciou a colonização de sua
colônia americana em 1549. Por que Portugal demorou tanto tempo para iniciar a colonização do Brasil?

06. A instalação do governo-geral em 1549 contribuiu para que a colonização do Brasil passasse de transitória para
efetiva. Havia um forte motivo que alimentava as esperanças dos portugueses: os espanhóis, nas terras vizinhas,
encontraram o que buscavam. Ao tomar medidas procurando assegurar a posse sobre o vasto território, a Coroa
portuguesa estava motivada pelas notícias sobre:
a) o modelo de colonização dependente da iniciativa privada que se revelava pouco eficaz nos Açores e na Madeira.
b) as feitorias que vinham dando provas de eficiência como fortificações sólidas para a defesa da terra.
c) as semelhanças das culturas pré-cabralianas do Brasil e pré-colombianas da América Central.
d) os negócios da Índia em crescente lucratividade, sem riscos de prejuízos e decepções.
e) a descoberta de metais preciosos nas terras altas sul-americanas, voltadas para o Pacífico.

07. Durante o período colonial brasileiro, os forais eram documentos que estabeleciam direitos e deveres aos
donatários. Os principais deveres eram:
a) respeitar o monopólio real sobre o pau-brasil, as drogas e especiarias, pagar o dízimo sobre a renda e o quinto
sobre o ouro.
b) explorar o interior, desenvolver a economia canavieira e escravizar os indígenas.
c) cobrar impostos, exercer justiça e pagar o quinto sobre os metais.
d) respeitar os direitos aduaneiros da metrópole, conceder sesmarias e fundar povoados.
e) aumentar a exploração do pau-brasil, desenvolver as atividades mineradoras e catequizar os indígenas.

08. Período Colonial Brasileiro:
Nas últimas décadas do século XVI, o Brasil não mais se parecia com as feitorias comerciais das colônias portuguesas,
existentes na África Ocidental e na Ásia. Dentre os motivos que causaram essa diferença, é correto mencionar:
a) o papel desempenhado pela Coroa portuguesa na conquista, na exploração e na colonização da costa do Brasil.
b) a criação, na década de 1830, do sistema de capitanias.
c) o completo rompimento, em 1549, com o controle real.
d) a adoção de uma política de proteção a todos os povos indígenas que habitavam o litoral brasileiro.
e) a manutenção da economia baseada na extração do pau-brasil, em vez de mudá-la para a lavoura de cana-deaçúcar.

09. Durante o período colonial, havia atritos entre os padres jesuítas e os habitantes locais porquê?

10. Um cronista do período colonial escreveu que os povoadores do Brasil, por mais ricos que sejam, tudo
pretendem levar a Portugal e, se as fazendas e bens que possuem souberam falar, também lhe houveram de ensinar
a dizer como os papagaios, aos quais a primeira coisa que ensinam é: papagaio real para Portugal, porque tudo
querem para lá.
Frei Vicente do Salvador, História do Brasil, 1500-1627.
O texto do cronista revela que:
a) os colonizadores procuravam usufruir as riquezas da colônia, não manifestando nenhum apego à terra.
b) os povoadores objetivaram preservar a fauna e a flora exóticas da nova terra, como os papagaios.
c) o Brasil era visto pelos portugueses como região desprovida de interesse comercial ou econômico.
d) o Brasil, no entender dos colonizadores, deveria fornecer mão-de-obra barata para as indústrias
portuguesas.
E) os portugueses ocuparam o Brasil com a finalidade de defendê-lo e de fundar uma nova pátria.

Aluno(a):

Nº
ORIENTAÇÃO DE ESTUDOS

Disciplina: Português

Bimestre: 4º

Data:

Professor(a): Hilda/Aline

Série: 7º Ano

Turma:

Caro (a) aluno(a),

Neste bimestre aprofundamos nossos estudos de língua portuguesa, trabalhando: Interpretação de Textos, Tipos
de Sujeito, vocativo, aposto e adjuntos adnominais, realizamos muitas atividades em sala e em casa.
Este é mais um momento importante para a internalização de sua aprendizagem, realize em casa os exercícios
a seguir, para tal, revise em seu material de estudos o conteúdo estudado neste bimestre.

DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS DA ÁGUA – 1992 Rio de Janeiro, 22 de março de 1992

A presente Declaração Universal dos Direitos da Água foi proclamada tendo como objetivo atingir todos os
indivíduos, todos os povos e todas as nações, para que todos os homens, tendo esta Declaração constantemente no
espírito, se esforcem, através da educação e do ensino, em desenvolver o respeito aos direitos e obrigações
anunciados e assomam, com medidas progressivas de ordem nacional e internacional, o seu reconhecimento e a sua
aplicação efetiva. Art. 1.o – A água faz parte do patrimônio do planeta. Cada continente, cada povo, cada nação,
cada região, cada cidade, cada cidadão é plenamente responsável aos olhos de todos. Art. 2.o – A água é a seiva do
nosso planeta. Ela é a condição essencial de vida de todo ser vegetal, animal ou humano. Sem ela não poderíamos
conceber como são a atmosfera, o clima, a vegetação, a cultura ou a agricultura. O direito à água é um dos direitos
fundamentais do ser humano: o direito à vida, tal qual é estipulado do Art. 3.o da Declaração dos Direitos do
Homem. Art. 3.o – Os recursos naturais de transformação da água em água potável são lentos, frágeis e muito
limitados. Assim sendo, a água deve ser manipulada com racionalidade, precaução e parcimônia. Art. 4.o – O
equilíbrio e o futuro do nosso planeta dependem da preservação da água e de seus ciclos. Estes devem permanecer
intactos e funcionando normalmente para garantir a continuidade da vida sobre a Terra. Este equilíbrio depende, em
particular, da preservação dos mares e oceanos, por onde os ciclos começam. Art. 5.o – A água não é somente uma
herança dos nossos predecessores; ela é, sobretudo, um empréstimo aos nossos sucessores. Sua proteção constitui
uma necessidade vital, assim como uma obrigação moral do homem para com as gerações presentes e futuras.
Disponível em:
Acesso em: 29/3/2016

1- Qual a função desse tipo de texto? Explique com suas palavras.

2-Examine as informações abaixo e assinale a alternativa que corresponda à correta sequência de informações.

I. Modo verbal que expressa ideia de certeza.
II. Modo verbal que expressa ideia de dúvida, incerteza.
III. Modo verbal que expressa ideia de ordem, conselho, pedido ou convite.
a) Imperativo, subjuntivo, indicativo.
b) Imperativo, indicativo, subjuntivo.
c) Indicativo, subjuntivo, imperativo.
d) Indicativo, imperativo, subjuntivo.

3- Examine o período “Asse as beterrabas embrulhadas em papel alumínio em forno médio por 20 minutos ou até
que fiquem macias.”

a) Quantas orações há nesse período?

b) A conjunção ou liga duas palavras dentro de uma ou duas orações?

c) Qual(is) sujeito(s) você encontrou na(s) oração(ões)?

d) Se a receita fosse dirigida a mais de uma pessoa – nós –, como seriam conjugados os verbos no
imperativo?

4- Reescreva as orações empregando que ou o qual (os quais, a qual, as quais).

a) Amizade é a verdadeira felicidade. Falei muito sobre amizade.

b) Aqui está o livro. Precisei do livro.

O leão e o rato
Texto para as questões 5 e 6.
O leão era orgulhoso e forte, o rei da selva. Um dia, enquanto dormia, um minúsculo rato correu pelo seu rosto. O
grande leão despertou com um rugido. Pegou o ratinho por uma de suas fortes patas e levantou a outra para
esmagar a débil criatura que o incomodara. – Ó, por favor, poderoso leão – pediu o rato. Não me mate, por favor.
Peço-lhe que me deixe ir. Se o fizer, um dia eu poderei ajudá-lo de alguma maneira. Isso foi para o felino uma grande
diversão. A ideia de que uma criatura tão pequena e assustada como um rato pudesse ser capaz de ajudar o rei da
selva era tão engraçada que ele não teve coragem de matar o rato. – Vá-se embora – grunhiu ele – antes que eu
mude de ideia. Dias depois, um grupo de caçadores entrou na selva. Decidiram tentar capturar o leão. Os homens
subiram em duas árvores, uma de cada lado do caminho, e seguraram uma rede lá em cima. Mais tarde, o leão
passou despreocupadamente pelo lugar. Ato contínuo, os homens jogaram a rede sobre o grande animal. O leão
rugiu e lutou muito, mas não conseguiu escapar. Os caçadores foram comer e deixaram o leão preso à rede, incapaz
de se mover. O leão rugiu por ajuda, mas a única criatura na selva que se atreveu a aproximar-se dele foi o ratinho. –
Oh, é você? – disse o leão. Não há nada que possa fazer para me ajudar. Você é tão pequeno! – Posso ser pequeno –
disse o rato, mas tenho os dentes afiados e estou em dívida com você. E o ratinho começou a roer a rede. Dentro de
pouco tempo, ele fizera um furo grande o bastante para que o leão saísse da rede e fosse se refugiar no meio da
selva. Moral: Às vezes, o fraco pode ser de ajuda ao forte.
(ESOPO. Fábulas de Esopo. São Paulo: Louyola, 1995).

5- No trecho: “...Peço-lhe que me deixe ir... Isso foi para o felino uma grande diversão.” Por que o leão divertiu-se
com a afirmação do rato?

6- Qual seria o motivo de o rato ter soltado o leão?

7- No trecho “O que havia de errado, desta vez? Para minha surpresa, porém, o diretor apresentou as visitas como
representantes de madame Mao, de Pequim.”, indique o aposto e o termo a que ele se refere

8-Use (V) se a informação for verdadeira e (F) caso ela seja falsa.
Em: “Adeus, China – Li Cunxin – o último bailarino de Mao.”
( ) A palavra “Adeus” é o vocativo e China é seu aposto.
( ) O trecho “o último bailarino de Mao” é um aposto.
( ) A palavra “China” é vocativo e o último bailarino de Mao é aposto.
( ) A palavra “China” é aposto.

9- Copie das frases abaixo apenas os adjuntos adnominais:
a) “Estavam com muita sede...”

b) “... o leão olhou para cima e viu vários urubus voando”.

c) “Aqueles urubus estão com fome...”.

10-Temos apenas adjuntos adnominais em:

a) não, jogue.
b) lixo, ruas.
c) nossa, nosso.
d) cidade, lar.
e) é, nosso.

Aluno(a):

Nº

ORIENTAÇÃO DE ESTUDOS
Disciplina: INGLÊS

Bimestre: 4º

Data:

Professor: EDUARDO RODRIGUES

Série: 7º

Turma: A e B

Durante o 4º Bimestre, estudamos o plural dos substantivos, substantivos coletivos, e alguns textos sobre os mais
diversos assuntos. Tudo isso por meio de atividades, tarefas, aulas expositivas e trabalhos. A fim de aprendemos as
técnicas adequadas de interpretação de texto e de resolução dos exercícios para aquisição de vocabulário
trabalhamos com a correção coletiva das aulas.
Este é mais um momento importante na sua aprendizagem. É fundamental retomar todos esses conteúdos com a
finalidade de fortalecer o que já sabe e localizar as possíveis dúvidas antes da Prova Bimestral. Traga sua Orientação
de Estudos na data que consta no cabeçalho acima para esclarecer suas dúvidas na correção coletiva.
Lembre-se de todas as atividades que realizamos em sala de aula e, se necessário, consulte sua apostila ou faça uso
de um bom dicionário.

Bom trabalho!
Professor Eduardo Rodrigues

1.

Complete as seguintes frases com o substantivo coletivo adequado:

A.

There is a _________________ of fish in that aquarium over there.

B.

We saw a _________________ of camels in a movie about the dessert.

C.

Was there a _______________ of baboons in that documentary?

D.

On a safari we can see a ___________________ of lions.

E.

Jane wants to buy a __________________ of bananas.

F.

That billionaire has a _______________ of cars.

G.

Is there a ________________ of cards on the table?

H.

There’s a _________________ of bees on that tree.

2.

Passe as seguintes frases para o plural:

A.

It’s a nice sticker.

_______________________________________________________

B.

It’s a cell phone case.

_______________________________________________________

C.

It’s a fridge magnet.

_______________________________________________________

D.

This is a model plane.

_______________________________________________________

E.

That is an ugly doll.

F.

This is an expensive car.

3.

Passe as seguintes frases para o singular.

A.

Those men swim well.

________________________________________________________
_______________________________________________________

______________________________________________________________________________
B.

These women are my friends.
______________________________________________________________________________

C.

The potatoes were in the fridge.
______________________________________________________________________________

D.

There were children in the classroom.
______________________________________________________________________________

E.

They are my brothers.
______________________________________________________________________________

F.

Those people read the newspaper.
______________________________________________________________________________

Passe as seguintes palavras para o plural:

4.

A child - ____________________
A man - ____________________
A woman -

____________________

A person -

____________________

A mouse -

____________________

A tooth -

____________________

A die - ____________________
A foot - ____________________
A fox - ____________________
A box - ____________________
A watch -

____________________

A princess -

____________________

A tomato -

____________________

A potato -

____________________

A volcano -

____________________

A leaf -

____________________

A life - ____________________
A wife - ____________________
A knife -

____________________

A strawberry - ____________________
A city - ____________________
A baby - ____________________
A secretary - ____________________
A boy - ____________________
A play - ____________________
A toy -

____________________

Aluno (a):

Nº

ORIENTAÇÃO DE ESTUDOS
Disciplina: Matemática

4° Bimestre

Data:

Professor (a): Gisleine

Série: 7° ANO

Turma:

Prezados (as) alunos, estamos chegando ao fim do nosso ano letivo. E para concluir essa etapa de 7º ano, a
matemática nos presenteou com o conceito de inequações, conjunto de sistemas e plano cartesiano. Em Geometria
trabalhamos com as retas, paralelas, perpendiculares e concorrentes, reta transversal e, ângulos colaterais e
alternos.

Agora é com você. Acredito na sua capacidade e na sua força de vontade. Faça com calma e atenção. Não se esqueça
de trazer na data combinada, para juntos solucionarmos as dúvidas.
#8º Ano!!!

Q.01 – Encontre o conjunto solução para cada inequação abaixo, identifique U.

a) 7x-48>6x-46
b)
c) 3(x-5) + 5x<2(x-10)

Q.02 – Nas figuras, o perímetro do retângulo é maior que o do triângulo.

Qual é o menor valor que x pode assumir, no conjunto de números naturais?

Q.03 – Escreva e resolva a inequação para a situação representada. Determine o conjunto solução.

Q.04 – Aplicando qualquer método de resolução, resolva os
seguintes sistemas de equação do 1º grau.

Q.05- Leia com atenção e desenvolva a solução da situação problema abaixo.

a) Duas paralelas cortadas por uma transversal formam ângulos colaterais internos em que a medida de um deles é
a quarta parte da medida do outro. Quanto mede cada ângulo obtuso formado pelas retas paralelas com a
transversal?

Muito bem! Você chegou ao final do seu trabalho! Depois de ter revisado os exercícios, registre nas linhas a seguir
os que você encontrou mais dificuldade em realizar e também escolha um, que você realizou com muita facilidade.

