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ATIVIDADES 

 
1. O corpo humano necessita ingerir diariamente uma quantidade mínima de energia para que possa 
exercer as suas funções.  
Que nutriente encontrado nos alimentos é utilizado pelo organismo como a principal fonte de energia? 
 
(A) Carboidrato. 
(B) Vitamina. 
(C) Proteína. 
(D) Lipídio. 

Disponível em: <http://alvinhouau.blogspot.com/2014/06/cruzadinha-sobre-nutricao-8-ano.html>. Acesso em: 10 jun. 2018. 

 
2. Para que os músculos se desenvolvam, normalmente é necessária a ingestão de uma grande quantidade 
de proteínas na alimentação.  
Assinale a opção que contém alimentos ricos em proteínas.  
 
(A) Macarrão e legumes.  
(B) Legumes e verduras.  
(C) Pão e verduras. 
(D) Carne e ovos. 

Disponível em: <http://www.rio.rj.gov.br/dlstatic/10112/969240/DLFE-209210.pdf/1.0>. Acesso em: 10 jun. 2018. 

 
3. É frequente encontrarmos em produtos a frase “alimento rico em fibras”. 
As fibras são importantes para o organismo, pois 
 
(A) atuam no bom funcionamento do fígado. 
(B) atuam no bom funcionamento intestinal. 
(C) possuem grande quantidade de gorduras. 
(D) possuem grande quantidade de proteínas. 
 

MATERIAL DO ESTUDANTE 
7º ANO ENSINO FUNDAMENTAL / 3º BIMESTRE/2018 

CIÊNCIAS DA NATUREZA - CIÊNCIAS 
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4. A pirâmide alimentar é um tipo de gráfico que organiza os alimentos de acordo com suas funções e seus 
nutrientes. 

 
Disponível em: <http://www.lactobacilo.com/piramide.htm>. Acesso em: 10 jun. 2018. 

 
A principal finalidade dessa organização consiste em fornecer informações 
 
(A) que não relacionam as quantidades ingeridas de nutrientes. 
(B) sobre uma alimentação saudável e equilibrada. 
(C) que possibilitam aumento de peso. 
(D) que podem desencadear doenças. 

 
 
 
5. Preencha a cruzadinha científica. 
 
Horizontais 
1. O processo consiste em adicionar grande quantidade de sal ao alimento e é mais usado na conservação 
de carnes. 
4. Tipo de açúcar encontrado na cana-de-açúcar. 
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6. Originado de abelhas. Com exceção desse alimento, todos os outros em carboidratos se originam de 
plantas. 
7. Quadro que se caracteriza pela perda excessiva de água. 
8. A falta dessa substância no organismo, encontrada no sal, origina o bócio popularmente chamado de 
papeira. 
10. Doença que se caracteriza principalmente por sangramento das gengivais, por falta da vitamina C. 
11. O que a vitamina K evita. 
 
Verticais 
2. O que a vitamina E previne. 
3. Doença que se caracteriza pela má formação do esqueleto. 
5. Elemento utilizado na composição da hemoglobina no organismo. Principais fontes: feijão, fígado, carnes 
e verduras entre outros. 
9. Estrutura rígida do corpo humano fortalecida pela vitamina D. 

 
Disponível em: <http://www.lactobacilo.com/piramide.htm>. Acesso em: 10 jun. 2018 (adaptado). 

 
 
6. Quando apresentamos algum problema de saúde, como a diabetes (doença caracterizada pela elevação 
da concentração de glicose no sangue), devemos ter cuidado na hora de ingerir certos tipos de alimentos. 
Para uma pessoa com diabetes, uma atitude adequada ao se alimentar é  
 
(A) analisar os alimentos e escolher os mais proteicos. 
(B) analisar os nutrientes contidos nos alimentos.  
(C) ingerir apenas alimentos de origem vegetal.  
(D) ingerir apenas alimentos industrializados.  

Disponível em: <http://www.rio.rj.gov.br/dlstatic/10112/969240/DLFE-209210.pdf/1.0>. Acesso em: 10 jun. 2018. 
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7. Existe uma disfunção alimentar, caracterizada por uma dieta insuficiente, que resulta em baixo peso 
corporal e estresse físico.  
Essa doença, que envolve problemas psicológicos, fisiológicos e sociais, é conhecida como 
 
(A) Anemia. 
(B) Anorexia. 
(C) Raquitismo. 
(D) Hipervitaminose.  

Disponível em: <http://www.rio.rj.gov.br/dlstatic/10112/969240/DLFE-209210.pdf/1.0>. Acesso em: 10 jun. 2018. 

 
8. Responda: 
 
a) Os médicos recomendam principalmente para as crianças, a exposição à luz do sol por cerca de 40 
minutos nas primeiras horas do dia ou ao final do dia. Por quê? 
 
b) Cite práticas de uma dieta saudável e algumas doenças causadas por uma dieta desequilibrada. 
 
c) O que é fibra? Por que é importante ingerir alimentos ricos em fibras? 
 
d) Cite a importância do iodo e do ferro no corpo humano.  
Disponível em: <http://meumundoeciencias.blogspot.com/2015/05/exercicios-sobre-alimentos-funcao-de.html>. Acesso em: 10 jun. 

2018 (adaptado). 

 

9 (Col. Naval/2017-adaptada) Durante as Olimpíadas no Rio de Janeiro, os atletas, para atingirem melhores 
resultados, faziam uma dieta rigorosa com alguns alimentos específicos como frango, ovos, banana e leite, 
pois possuem nutrientes que irão proporcionar ao ser humano força, velocidade e resistência necessária 
para a competição. 
Assinale a opção que indica a ordem correta dos órgãos que esses alimentos percorrem desde a sua 
ingestão até a eliminação do que não for necessário para o organismo.  
 
(A) Boca, faringe, estômago, intestino delgado, ânus. 
(B) Boca, esôfago, faringe, estômago, intestino delgado, intestino grosso e ânus.  
(C) Boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso e ânus. 
(D) Boca, esôfago, faringe, estômago, intestino grosso e intestino delgado. 
 
 

10. (CPS/2018-adaptado) Um professor de Biologia explicou aos seus alunos que após a mastigação, o 
alimento é engolido e passa para a faringe e, depois, para o esôfago. Nesse momento, uma pequena 
estrutura de cartilagem que funciona como uma “válvula” recebe estímulo nervoso para obstruir a entrada 
da laringe e impedir que o alimento siga pelo sistema respiratório. Quando ocorre um descontrole dos 
reflexos que fecham a laringe, nós engasgamos, mas um novo reflexo provoca tosse e ajuda a desobstruir o 
sistema respiratório. 
 
O nome da estrutura de cartilagem descrita pelo professor é  
 
(A) epiglote. 
(B) cárdia. 
(C) piloro. 
(D) glote. 
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11. (IFSC/2016-adaptado) A digestão dos alimentos envolve processos químicos e físicos. Dentre os 
processos químicos, podemos citar a ação das enzimas que quebram as moléculas para serem absorvidas e, 
dentre os processos físicos, a deglutição, a mastigação e as contrações dos órgãos.  
Quanto ao sistema digestório humano, analise as afirmações abaixo e assinale V (verdadeiro) ou F (falso):  
 
(   ) A digestão começa na boca a partir da mastigação e da ação de enzimas presentes na saliva.  
(   ) O esôfago conduz os alimentos ao estômago através de movimentos peristálticos.  
(   ) O fígado armazena a bile que é secretada pela vesícula biliar.  
(   ) A digestão se encerra no intestino grosso pela ação do suco intestinal.  
Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA das respostas, de cima para baixo. 
 
(A) V, F, F, V.     
(B) V, V, V, V.     
(C) V, V, F, F.     
(D) F, F, V, V.     
 
12. (IFPE/2016-adaptado) Além de contribuir para o ganho de peso, alguns alimentos como pão branco, 
refrigerantes, frituras, bolos e sorvetes, quando ingeridos em excesso, podem causar problemas no trato 
gastrointestinal, além de elevar o risco de diabetes e outras doenças. 
Com relação ao sistema digestório e ao processo da digestão, podemos afirmar que  
 
(A) o pâncreas é uma glândula que não produz enzimas atuantes na digestão. 
(B) na boca, não ocorre digestão química dos alimentos. 
(C) o esôfago conduz os alimentos do estômago ao intestino. 
(D) o fígado produz a bile que auxilia na digestão das gorduras. 
 
13. (IFCE/2016-adaptado) Dentre os órgãos do sistema digestório, o responsável por absorver os nutrientes é o  

 
(A) cólon intestinal. 
(B) intestino grosso. 
(C) estômago. 
(D) intestino delgado. 
 

14. (IFSC-adaptado)   

 
 
(...) Nossa circulação é dupla, sendo o trajeto “coração – pulmões – coração”, denominado circulação 
pulmonar (ou pequena circulação) e o trajeto “coração – sistemas corporais – coração” denominado 
circulação sistêmica (ou grande circulação). 

Disponível em: <http://viajandopelomundodaciencia.blogspot.com/2010/07/sistemacirculatorio.html>. Acesso em: 28 ago. 2010. 
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Com base nas informações acima e sobre o assunto sistema circulatório, é correto afirmar que  
 
(A) a pequena circulação é a designação dada à parte da circulação sanguínea na qual o sangue é 

bombeado para os pulmões e retorna rico em gás carbônico para o coração. 
(B) na circulação sanguínea humana, as veias sempre transportam gás carbônico e as artérias sempre 

transportam oxigênio. 
(C) na circulação sanguínea humana, as veias sempre transportam oxigênio e as artérias sempre 

transportam gás carbônico. 
(D) na grande circulação, o sangue sai do ventrículo esquerdo para todo o organismo, pela artéria aorta, e 

do organismo até o átrio direito onde chega pelas veias cavas. 
 
15. (CPS) Leia o texto. 
A vida das células está diretamente associada ao transporte de substâncias. 
Na respiração humana, por exemplo, o gás oxigênio do ar inspirado é transportado até os alvéolos 
pulmonares, de onde passa para o interior de capilares sanguíneos. 
Dentro dos capilares sanguíneos alveolares, o gás oxigênio penetra nos glóbulos vermelhos (hemácias) e se 
combina com a molécula de uma proteína denominada hemoglobina, formando a oxiemoglobina, que é um 
composto químico instável. 
Dessa forma, o gás oxigênio é transportado pelo sangue até os capilares sanguíneos dos tecidos do corpo 
humano. 
Nos capilares dos tecidos, o gás oxigênio se separa da hemoglobina e difunde-se para o interior das células, 
onde é utilizado na respiração celular. 
Assim, finalmente dentro das células, o gás oxigênio reage com substâncias orgânicas, tais como 
carboidratos e lipídios, a fim de liberar a energia que será utilizada na manutenção dos processos vitais.  
Sobre o texto é correto afirmar que  
 
(A) a oxiemoglobina se forma quando o sangue passa pelos capilares sanguíneos de todos os tecidos do 

corpo humano.    
(B) a proteína hemoglobina encontra-se no interior dos glóbulos vermelhos e é responsável pela 

coagulação do sangue.    
(C) o gás carbônico reage com substâncias orgânicas que se encontram no interior das células, a fim de 

liberar energia necessária aos processos vitais.    
(D) as hemácias possuem a proteína hemoglobina, a qual se combina com o gás oxigênio do ar que chega 

aos alvéolos pulmonares.    
 

16. Complete o texto.  
 
O sangue venoso de todas as partes do corpo é conduzido pelas _______________ até o 
_______________. Daí ele é enviado aos ______________ pela artéria _____________. Depois que ele se 
oxigena, transforma-se em sangue ______________, sendo levado ao coração pelas 
________________________. Do coração ele é distribuído a todas as partes do corpo pela 
____________________. 
 

17. (IFPE-2017-adaptado) A hipertensão arterial é um dos problemas que afeta o sistema cardiovascular. 
Entre as causas mais comuns desta doença é possível destacar alimentação inadequada, estresse e vida 
sedentária.  
Sobre a hipertensão arterial e o sistema cardiovascular, podemos afirmar que  
 
(A) as veias são vasos que transportam apenas sangue arterial rico em gás oxigênio. 
(B) a pressão que o sangue exerce sobre as paredes das veias é denominada pressão arterial. 
(C) é considerada hipertensa a pessoa que apresenta uma pressão arterial de 120 80 mm Hg.  

(D) a artéria aorta é um vaso que transporta sangue arterial rico em gás oxigênio. 
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18. (CPS-adaptado) Os filmes de Ficção Cientifica além de distração também possibilitam ilustrar conceitos 
e discutir vários temas dentro das Ciências. Entre esses filmes, destaca-se Viagem Fantástica que, em 
meados dos anos sessenta, criou grande sensação devido aos seus admiráveis efeitos especiais. 
O filme narra a história de um importante cientista, que está entre a vida e a morte, devido a um coágulo 
no cérebro. Um pequeno submarino com uma equipe médica a bordo é miniaturizado, isto é, reduzido a 
dimensões microscópicas e injetado com uma seringa na veia jugular do pescoço do cientista. Após passar 
por vários órgãos e cumprir a missão com êxito, a equipe sai do organismo do cientista por meio de uma 
lágrima. 
 

 
 

Pode-se afirmar que esse submarino, ao seguir o fluxo sanguíneo normal da veia citada no texto, será 
levado diretamente para  
 
(A) o fígado.    
(B) o coração.    
(C) os pulmões.    
(D) a artéria aorta.    
 
19. (CFTMG-2016) Os mamíferos aquáticos marinhos podem ficar submersos por muito tempo, devido a 
várias adaptações do sistema respiratório e circulatório. A baleia cachalote, por exemplo, pode ficar 
submersa por mais de uma hora. Quando o animal está na superfície, o ar entra pelo orifício respiratório, e, 
assim que mergulha, o orifício é fechado, evitando que o animal se afogue. Algumas espécies conseguem 
aproveitar quase todo o ar inalado e nos cetáceos (baleias e golfinhos) o sangue é mais escuro que o 
sangue humano. 

Disponível em:  < http://noticias.uol.com.br>. Acesso em: 08 set. 2015 (adaptado). 

O aproveitamento citado só é possível devido  
 
(A) à abundância de hemoglobina. 
(B) à presença de bexiga natatória. 
(C) aos batimentos cardíacos acelerados. 
(D) ao excesso de oxigênio ao nível do mar. 
 
20. (CPS-adaptado) O sódio é encontrado em nossa alimentação: no leite e derivados; nas carnes, em 
peixes e frutos do mar; nos alimentos enlatados, conservas, embutidos e defumados e, além disso, está 
presente no sal de cozinha. 
Esse elemento químico desempenha várias funções no organismo humano, tais como a regulação osmótica 
do sangue, o equilíbrio de água no corpo, a contração muscular, a condução dos impulsos nervosos e o 
controle do ritmo cardíaco. 
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Sendo assim, o consumo excessivo desse elemento pode  
 
(A) coagular o sangue. 
(B) causar a atrofia muscular. 
(C) aumentar a pressão arterial. 
(D) reduzir o volume de sangue. 
 

21. (CPS-adaptado)Você já pensou o que acontecerá com o seu corpo sem a realização de atividades 
físicas? Segundo as informações do IBGE, 80% da população brasileira vive nas cidades e mais de 60% dos 
adultos que vivem nessas áreas não praticam exercícios físicos com a frequência adequada. Por esse 
motivo, é necessário combater um problema que vem assumindo grande importância em áreas urbanas, o 
sedentarismo. Pesquisas comprovam que o sedentarismo afeta aproximadamente 70% da população 
brasileira, o que corresponde a uma porcentagem maior do que a da obesidade, da hipertensão, do 
tabagismo, do diabetes e do colesterol alto; sendo assim, praticar atividades físicas é hoje uma questão de 
saúde pública. 
Pensando nisso, pode-se afirmar que uma consequência do sedentarismo é a  
 
(A) ocorrência de acidentes vasculares que provocam a mistura de sangue arterial e venoso nos ventrículos, 

resultando em deficiência de oxigenação nos tecidos do corpo. 
(B) ocorrência constante de processos inflamatórios que resultam no aumento de tamanho dos gânglios 

linfáticos, o que se conhece popularmente como cãibras. 
(C) redução do volume de ar que cabe nos pulmões e da capacidade de o coração bombear sangue para 

todo o corpo, o que afeta a oxigenação celular. 
(D) alteração do material genético ocasionando diminuição da mineralização óssea, o que aumenta a 

osteoporose e os problemas nas articulações. 
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ATIVIDADES 
 
Observe o mapa e responda a atividade 1. 
 

 
                     Disponível em: <https://www.google.com.br/search?>. Acesso em: 05 jun. 2018. 

 
1. Os números 1 e 2 indicados no mapa representam, respectivamente, os domínios 
 
(A) agreste e mata tropical. 
(B) semiárido e mata atlântica. 
(C) sertão e paisagens litorâneas. 
(D) caatinga e dos mares de morro. 

MATERIAL DO ESTUDANTE 
7º ANO ENSINO FUNDAMENTAL / 3º BIMESTRE/2018 

CIÊNCIAS HUMANAS - GEOGRAFIA 
 
 

https://www.google.com.br/search?
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Leia o texto e responda a atividade 2. 
 

“Nesse domínio predominam os planaltos antigos, intensamente desgastados e aplainados por processos 
erosivos, que o caracterizam como um dos domínios brasileiros de formação mais antiga, tanto do ponto de vista 
geomorfológico quanto biológico. Nele predominam os solos bem desenvolvidos com grau elevado de acidez, que 
exigem a adoção de métodos corretivos como a calagem para viabilizar a produção agrícola […]”. 

JOIA, A. L., GOETTEMS, A. A. Geografia: leituras e interação. Volume 01. 1º ed. São Paulo: Leya, 2013. p.223 (adaptado). 

 
2. Qual o domínio brasileiro descrito pelo trecho acima? 
 
Leia os mapas e responda as atividades 3, 4 e 5. 
 

 
Disponível em: <http://www.ispn.org.br/o-cerrado/o-cerrado-esta-desaparecendo/>. Acesso em: 15 jun. 2018.   

 
3. Observando os mapas, percebe-se o aumento ou diminuição da área coberta pelo cerrado? 
 
4. Em quais Estados as vegetações nativas de Cerrado foram desmatadas? 
 
5. Qual a principal causa da degradação do Cerrado?   
 

http://www.ispn.org.br/o-cerrado/o-cerrado-esta-desaparecendo/
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Leia o mapa e responda as atividades 6 e 7. 

 
Disponível em: <http://www.geografiaparatodos.com.br/index.php?pag=capitulo_14_dominios_morfoclimaticos_e_questao_ambiental_no_brasil> 

Acesso em: 10 jun. 2018.  

 
6. Relacione os números destacados no mapa com os domínios morfoclimáticos apresentados na legenda. 
 
 
7. Pinte o mapa de acordo com os domínios morfoclimáticos representados na legenda com os respectivos números 
destacados no mapa.    
 
8. Relacione a segunda coluna de acordo com as respectivas características dos domínios morfoclimáticos. 
 
(1) Cerrado 

(2) Caatinga 

(3) Pradarias 

(4) Araucárias 

(5) Amazônico 

(6) Mares de Morro 

(7) Faixa de transição 

 

(       ) Localizado em sua maior parte na Região Norte do Brasil, esse domínio 

apresenta uma grande variedade de espécies animais e vegetais. O 

relevo é parte importante na distribuição geográfica desse domínio, 

pois como a área é formada por planícies e planaltos podemos 

identificar três diferentes extratos na distribuição da vegetação o Igapó, 

Mata de Várzea e Mata de Terra Firme. 

(       ) Estende-se, em sua maior parte, pelos planaltos e chapadões do Centro-

Oeste brasileiro. É formado de arbustos e árvores de médio porte que, 

em geral, apresentam-se bem afastados uns dos outros. Os troncos e 

galhos possuem um aspecto retorcido e com casca bastante grossa. As 

queimadas, ao contrário do que muitos imaginam, para esse tipo de 

domínio é de certa forma importante, pois contribuem para a 

reciclagem de nutrientes e, consequentemente, fazem surgir novas 

espécies após a passagem do fogo. 

http://www.geografiaparatodos.com.br/index.php?pag=capitulo_14_dominios_morfoclimaticos_e_questao_ambiental_no_brasil
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(       ) Localizada ao longo do litoral brasileiro, geologicamente é formada por 

dobramentos cristalinos da Era Pré-Cambriana, cujo relevo sofreu 

intensa ação erosiva ao longo dos milhões de anos, o que contribuiu 

para a formação de morros com vertentes arredondadas, chamadas de 

“morros em meia laranja”. 

(       ) Relaciona diretamente ao clima semiárido, apresenta baixos índices 

pluviométricos. Essa vegetação é formada por plantas xerófilas, que são 

adaptadas a ambientes de clima seco e possuem a capacidade de 

armazenar água em seu interior. Além disso, os espinhos desses tipos 

de planta substituem as folhas, o que possibilita uma menor perda de 

água para o meio externo.   

(       ) Localizada nas áreas de altitude da Região Sul do Brasil, a vegetação 

está  associada a uma região de clima subtropical , com temperaturas 

mais baixas se comparadas com as demais regiões do país. O pinheiro-

do-paraná, formação vegetal predominante, é uma das árvores nativas 

da região. 

(       ) Conhecido por Pampa ou Campanha Gaúcha, esse domínio é composto 

por uma vegetação rasteira, formada por herbáceas e gramíneas. 

Localizado no sul do país, em especial no estado do Rio Grande do Sul, 

essa região exibe relevo suavemente ondulado. 

(       ) São áreas intermediárias entre as regiões naturais, muitas vezes 

agrupam características de dois ou mais domínios morfoclimáticos. 

Além disso, são áreas de grande biodiversidade pois nelas encontram-se 

várias espécies de vários domínios. 

 
Observe os mapas e responda a atividade 9. 

Mapa 1 
 

 
Disponível em: <http://www.mapasparacolorir.com.br/mapa-brasil.php>. Acesso em: 13 jun. 2018. 

 

http://www.mapasparacolorir.com.br/mapa-brasil.php
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Mapa 2 
 

 
Disponível em: <https://escolakids.uol.com.br/vegetacao-do-brasil.htm>. Acesso em: 7 jun. 2018.  

 
9. Observe os mapas e identifique o tipo de bioma predominante em cada macrorregião. 
 
a. Norte. 
b. Nordeste. 
c. Centro-Oeste. 
d. Sudeste. 
e. Sul. 
 
Observe o mapa e responda a atividade 10. 

 
Disponível em: <http://profwladimir.blogspot.com/2014/04/atividade-com-mapa-bacia-hidrograficas.html>. Acesso em 12 jun. 2018 (adaptado). 

 
10. (UFAM) A vasta rede hidrográfica é um elemento natural muito marcante na paisagem brasileira. As bacias 
hidrográficas, no mapa com os números 1, 2, 3 são respectivamente. 
 
 

https://escolakids.uol.com.br/vegetacao-do-brasil.htm
http://profwladimir.blogspot.com/2014/04/atividade-com-mapa-bacia-hidrograficas.htm%3el
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Observe a imagem e responda a atividade 11. 

 

Disponível em: <https://exercicios.brasilescola.uol.com.br/exercicios-geografia-do-brasil/exercicios-sobre-as-principais-bacias-hidrograficas-

brasil.htm>. Acesso em: 12 jun. 2018. 

11. Na imagem do mapa está destacando uma das principais bacias hidrográficas do Brasil. Marque a alternativa que 
corresponde a essa bacia de drenagem. 
 
(A) Bacia Hidrográfica do Paraná. 
(B) Bacia Hidrográfica Amazônica. 
(C) Bacia Hidrográfica do São Francisco. 
(D) Bacia Hidrográfica do Tocantins-Araguaia. 
 
Observe o mapa e responda a atividade 12. 

 
Atlas geográfico escolar. Rio de Janeiro: IBGE, 2009, p.180 (adaptado). 

https://exercicios.brasilescola.uol.com.br/exercicios-geografia-do-brasil/exercicios-sobre-as-principais-bacias-hidrograficas-brasil.htm
https://exercicios.brasilescola.uol.com.br/exercicios-geografia-do-brasil/exercicios-sobre-as-principais-bacias-hidrograficas-brasil.htm
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12. Responda. 
a. Qual o título do mapa? 
 
b. Qual a variação de altitude do estado de Goiás? 
 
c. Qual é a capital do estado de Goiás? Em qual altitude se encontra? 
 
d. Escreva o nome dos tipos de relevo apresentados no mapa do estado de Goiás. 
 
Leia o texto e o mapa e responda a atividade 13. 
 

O mapa abaixo mostra a drenagem principal (rios e lagos) do estado de Goiás e a distribuição geográfica das 
usinas hidrelétricas existentes, das que estão em construção e das previstas ou em fase de planejamento. 

                          

 
Disponível em: <www.segplan.go.gov.br/sieg>. Acesso em: 18 jan. 2010 (adaptado). 

 
13. A maioria das usinas hidrelétricas está situada em rios que cortam planaltos, depressões ou planícies? 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.segplan.go.gov.br/sieg
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Observe as imagens e responda as atividades 14, 15 e 16. 
 
Imagem 1 

 
Disponível em: <http://2.bp.blogspot.com/Y064GG4hd6w/Ut282emlwBI/AAAAAAAAYxs/X4w6pLpY_9A /s1600/Rio_Guapor% C3%A9_em_Pontes_e_ 

Lacerda1.JPG>. Acesso em: 19 jun. 2018. 

 
Imagem 2 

 
Disponível em: <https://farm9.staticflickr.com/8635/16142839596_86d3d2e41d_c.jpg>. Acesso em: 19 jun. 2018. 

 
 

14. Quanto à forma de relevo, existem dois tipos de rios. Escreva qual o tipo de rio apresentado nas imagens 1 e 2, 
respectivamente. 
 
15. Cite duas utilidades de um rio de planície. 
 
16. Explique as características de um rio de planalto. 
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Leia a charge e responda a atividade 17. 

 
Fonte: Folhinha, 13 jul. 2002. 

 
17. De acordo com a situação vivenciada por Geraldinho, conclui-se  
 
(A) Geraldinho teve suas férias interrompidas pela mudança brusca do clima. 
(B) Geraldinho teve suas férias interrompidas pela mudança repentina do tempo. 
(C) Geraldinho não aproveitou suas férias, pois teve que salvar sua mãe de um tsunami. 
(D) Geraldinho não pôde aproveitar suas férias, pois sua mãe foi levada por um ciclone tropical. 
 

18. Explique a diferença entre tempo e clima? 
 
Observe o mapa e responda as atividades 19, 20 e 21. 

 

 
Disponível em: <http://www.editoradobrasil.com.br/jimboe/galeria/imagens/index.aspx?d=geografia&a=5&u=3&t=mapa>. Acesso em: 13 jun. 

2018. 
 

http://www.editoradobrasil.com.br/jimboe/galeria/imagens/index.aspx?d=geografia&a=5&u=3&t=mapa
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19. Que tipos de clima estão apresentados no mapa? 
 
20. Identifique o(s) tipo(s) de clima que predomina(m) na Unidade da Federação onde você mora. 
 
21. Cite duas características do clima tropical. 
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7º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ATIVIDADES 
 
Observe as imagens para responder as atividades 1 e 2. 
 
Imagem 1 

 
Disponível em: <http://maufir.blogspot.com/2010/07/idade-media.html>. Acesso em: 12 jun. 2018.  

MATERIAL DO ESTUDANTE 
7º ANO ENSINO FUNDAMENTAL / 3º BIMESTRE/2018 

CIÊNCIAS HUMANAS - HISTÓRIA 
 
 

http://maufir.blogspot.com/2010/07/idade-media.html
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Imagem 2 

 
Disponível em: <https://eduardoremolins.com/category/ideas/>. Acesso em: 12 jun. 2018.  

 
1. Responda:  
a. Que tipos de atividades econômicas estão representadas nas imagens? Em quais lugares essas atividades estão 
sendo realizadas? 
b. A partir das atividades econômicas observadas, o que é possível dizer sobre o modo de vida das pessoas?  
 
c. Faça uma pesquisa para descobrir a quais períodos da história essas imagens estão relacionadas. 
 
Leia o texto e responda a atividade 2.  
 

[ No século XV], [...] a Europa já negociava com o norte da África e a Ásia, inclusive com o Extremo Oriente. 
Como as distâncias entre esses locais eram enormes e os europeus não controlavam sozinhos todas as rotas, havia 
uma série de intermediários no comércio. Os principais intermediários eram os árabes [...], que traziam a maioria das 
mercadorias até as cidades italianas [...]. Daí  os produtos eram distribuídos por toda a Europa  [...]. Passando por 
tantas mãos, as mercadorias chegavam muito caras aos destinos.  
  Todo esse comércio era feito basicamente por terra [...]. A pequena parte marítima se realizava sempre junto 
à costa ou em mares fechados (como o Mediterrâneo, o mais importante mar comercial da época), porque os 
europeus não sabiam como velejar em mar aberto.  

AMADO, J.; GARCIA, L. Franco. Navegar é preciso: grandes descobrimentos marítimos europeus. São Paulo: Atual, 1989, p. 14-15.  

 
2. Responda: 
a. O texto fala de mercadorias que vinham do Oriente. Faça uma pesquisa para saber quais eram os produtos que 
interessavam aos comerciantes europeus? 
 
b. Quais foram os comerciantes que dominaram o comércio desses produtos a partir do século XIV?  
 
c. De que forma esse comércio acontecia?  
 
d. Qual a consequência dessa forma de comércio para a Europa?  
 
 

 

https://eduardoremolins.com/category/ideas/
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Observe a imagem e as expressões do quadro ao lado para responder a atividade 3.  

 
 
3. Responda:   
 
a. Quais são os personagens envolvidos no esquema acima? 
 
b. Que tipo de governo está representado no esquema? 
 
c. Coloque nos quadrinhos vazios do esquema o número da expressão que corresponda à relação entre esses   

personagens.  
 
 
Leia os textos para responder a atividade 4.  
 
Texto 1 

A queda de Constantinopla ocorreu em 29 de maio de 1453 e finalizou o Império Bizantino. A cidade, 
considerada o centro do mundo, foi tomada pelos turcos otomanos (...) A rota de acesso ao Mar Negro pela Europa, 
dando acesso à Índia, foi fechada e houve a necessidade de busca de uma nova rota marítima(...). 

Disponível em: <https://www.todamateria.com.br/queda-de-constantinopla/>.  Acesso em: 12 jun. 2018 (adaptado). 

Texto 2 
Ao final da Idade Média a principal via comercial europeia era o Mediterrâneo, cujo monopólio estava 

concentrado nas mãos dos comerciantes árabes e italianos que dominavam o comércio das mercadorias do Oriente.  
Disponível em: <https://www.coladaweb.com/exercicios-resolvidos/exercicios-resolvidos-de-historia/expansao-mercantil-europeia>. Acesso em: 12 

jun. 2018 (adaptado).  

4. Responda: 
a. O que há de comum entre os dois textos? 
 
b. Os fatos relatados nos textos impulsionaram alguns países europeus a se lançarem num processo de expansão. 
Quais foram as expansões realizadas? 

 
c. Qual o país que primeiramente realizou essas expansões? Por quê? 

Observe a imagem para responder a atividade 5.  

 
Disponível em: <https://pt.slideshare.net%2FMARLENE82%2Fdescobrimentos-em-4>. Acesso em: 13 jun. 2018. 

Expressões:  
1 – Impostos e empréstimos.  
2 – Participação política junto ao rei. 
3 – Segurança e facilidade no comércio. 
4 – Apoio político e militar. 

https://www.todamateria.com.br/queda-de-constantinopla/
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5. Responda: 

a. A partir da imagem aponte e explique um dos fatores que contribuiu para as expedições marítimas. 
 
b. Relacione a expansão marítima ao Infante D. Henrique. 

6. A crise europeia dos séculos XIV e XV constituiu um bloqueio ao desenvolvimento da economia de mercado. A 
superação desse processo foi realizada por meio da/do 

(A) Expansão Marítima. 
(B) incentivo à lavoura feudal. 
(C) isenção de tributos para as cidades. 
(D) fortalecimento das corporações de ofício. 
 

 
7. A Expansão Marítima e Comercial é produto de um conjunto de fatores que marcam a época de transição que a 
Europa passava. Essa transição caracteriza a passagem de um modo de produção em crise para outro, isto é, 

(A) do escravista para o feudal. 
(B) do feudal para o capitalista. 
(C) do feudal para o escravista. 
(D) do capitalista para o escravista. 

 

Observe a imagem para responder a atividade 8.  
 

 
Disponível em: <https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/historiageral/monarquia.htm>. Acesso em: 12 jun. 2018.  

No início dos tempos modernos, assistimos a uma série de grandes transformações que atuaram na desestruturação 
do mundo feudal.  

8. No conjunto dessas transformações, a imagem pode ser associada à 

(A) ascensão da burguesia.  
(B) diminuição do poder da igreja. 
(C) expansão comercial e marítima. 
(D) formação das monarquias nacionais. 
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Leia o texto para responder a atividade 9.  

 “(...) Com a expedição de Antão Gonçalves, inicia-se em 1441 o tráfico negreiro para o Reino (...) Da mesma 
viagem procede o primeiro ouro em pó, ainda que escasso, resgatado naquelas partes. O marfim, cujo comércio se 
achava até então em mãos de mercadores árabes, começam a transportá-lo os barcos lusitanos, por volta de 1447."  

(Sérgio Buarque de Holanda, Etapas dos descobrimentos portugueses.) 
9. Responda: 
 
a. O texto traz informações sobre a exploração de um povo sobre outro. Quais seriam esses povos? Retire do texto 
palavras que confirmem sua resposta. 
 
b. Que tipo de relação os lusitanos estabeleceram com o território onde chegou a expedição de Antão Gonçalves? 
 
Observe os mapas para responder a atividade 10. 
 
Mapa 1 

 
Disponível em: <http://prof-ferdinando.blogspot.com/2012/06/grandes-navegacoes-mapas-e-rotas.html>. Acesso em: 14 jun. 2018. 

 

Mapa 2 

 
Disponível em: <https://profmiguellucianoesablog.wordpress.com/2016/11/20/expansao-maritima/>. Acesso em: 14 jun. 2018.  
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10. Responda:  
a. Quais acontecimentos estão representados nos mapas? 
 
b. De que forma o acontecimento do mapa 1 se relaciona com o acontecimento do mapa 2? 

Observe o mapa e responda as atividades 11 e 12.  

 
Disponível em: <https://emefrevdeiro.files.wordpress.com/2012/08/03_historia_7ano.pdf>. Acesso em: 14 jun. 2018.  

11. Responda:  
a. Qual o continente representado no mapa e o que as setas estão indicando? 
 
b. Onde, no mapa, estão localizados os povos astecas e incas? 
 
c.  A partir das informações do mapa, crie um texto sobre o processo de conquista dos espanhóis no continente. 

 
Observe o mapa acima e leia o texto para responder a atividade 12.  
 

Os espanhóis chegaram ao continente americano em 1492, com o navegador genovês Cristóvão Colombo no 
comando das naus. Entretanto, a colonização só tomou fôlego com o avanço para o continente rumo às áreas das 
grandes civilizações pré-colombianas com os conquistadores Cortez e Pizarro.  
 
12. Seguindo as orientações do mapa, a ação do conquistador espanhol Pizarro ocorreu sobre qual povo e em qual 
região do continente americano? 
 
(A) Sobre os incas, na região andina. 
(B) Sobre os maias, na região amazônica. 
(C) Sobre os Astecas, na região do México. 
(D)  Sobre os tupis-guaranis, na bacia do Prata. 
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Observe a tabela para responder a atividade 13.  

POPULAÇÕES AMERICANAS ANTES E DEPOIS DA CONQUISTA. 

 
Disponível em: <https://pt.slideshare.net/prvargassssssss/povos-pr-colombianos-maias-astecas-e-incas-resumo-geral>. Acesso em: 14 jun. 

2018(adaptada).  

 
Um importante acontecimento relacionado à expansão marítima foi a descoberta da América por Cristóvão Colombo 
em 1492. O encontro dos europeus com os povos que já habitavam o continente gerou muitos conflitos e trouxe 
muitas mudanças para essas sociedades. Uma dessas mudanças está demonstrada na tabela.  

13. Responda: 

a. A tabela faz referência a duas diferentes regiões americanas que foram conquistadas pelos europeus. Qual foi o 
povo europeu que dominou essas regiões? 

 
b. O que a tabela está demonstrando?  
 
c. Como o acontecimento demonstrado pode ser explicado? 
 
d. Sabendo que os europeus chegaram no México e na América Central em 1519 e no Império Inca em 1533, 
determine quanto tempo levou para reduzir o número das populações em cada região e também a quantidade de 
pessoas que diminuiu ao longo desse tempo. Apresente os resultados em forma de texto. 
 

Observe a imagem e leia os textos para responder a atividade 14.  

 
Disponível em: <http://www.ghtc.usp.br/Contagio/pag82.html>. Acesso em: 15 jun. 2018.  

https://pt.slideshare.net/prvargassssssss/povos-pr-colombianos-maias-astecas-e-incas-resumo-geral
http://www.ghtc.usp.br/Contagio/pag82.html
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Texto 1 

“Podemos dar conta boa e certa que em quarenta anos, pela tirania e ações diabólicas dos espanhóis, 
morreram injustamente mais de doze milhões de pessoas…” (Bartolomé de Las Casas, 1474 – 1566) 

Texto 2 

“A espada, a cruz e a fome iam dizimando a família selvagem.” (Pablo Neruda, 1904 – 1973) 

Os textos e a imagem mostram formas de dizimação das populações indígenas utilizadas pelos espanhóis durante a 
conquista da América. Quais causas podem ser identificadas? Explique.  
 

 

Leia o texto para responder a atividade 15.  

 

No ano de 1492, quando Cristóvão Colombo chegou a América, existia no continente milhares de povos 

nativos, que ele chamou de índios. Os povos nativos pertenciam a diferentes etnias. Eram diferentes na aparência, no 

modo pensar e de viver. A chegada do europeu transformou drasticamente o modo de vida desses povos nativos.  

 

15.  Sobre essa transformação, a partir dos seus conhecimentos, é possível dizer que:  

 

(A) ocorreu a imposição cultural dos europeus aos indígenas exclusivamente por motivos religiosos. 

(B) a dominação dos europeus foi possível porque os indígenas aceitaram pacificamente a nova cultura.  

(C) a imposição da cultura europeia aos indígenas destruiu completamente suas culturas, não restando nada dessas 

culturas na atualidade. 

(D) a violência cultural sofrida pelos indígenas, desde a época do descobrimento, provocou a atual situação dessas 

etnias, muitas vezes marginalizadas e exploradas. 

 

Observe imagem para responder a atividade 16.  

  
 

Disponível em: <https://www.philaseiten.de/cgi-bin/index.pl?PR=72030>. Acesso em: 15 jun. 2018. 

A imagem está relacionada ao processo de colonização do continente americano pelos europeus.  

16. Responda: 
a.  A partir das informações da imagem, qual seria o povo colonizador, quais elementos da imagem permitem 
identificá-los. 
 
c. Qual região da América esse povo colonizou, em qual ano e de que forma 
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Observe o mapa para responder a atividade 17. 
 

 
Disponível em: <https://www.resumoescolar.com.br/geografia/a-formacao-das-13-colonias-norte-americanas/>. Acesso em: 18 jun. 2018.  

 
17. Responda.  
 
a. Qual colonização o mapa representa, em que período?  
 
b. De que forma ocorreu essa colonização?  
 
c. Faça uma pesquisa e apresente as características econômicas das colônias do Norte e das colônias do Sul?  

18. A conquista e a colonização europeia na América, entre os séculos XVI e XVII, condicionaram a formação de 
sociedades coloniais diversas e particulares. Sobre tais sociedades, no que se refere a formas de exploração do 
trabalho podemos afirmar que: 

(A) Na região do norte da América, área de colonização inglesa, predominaram as pequenas propriedades e o trabalho 
livre assalariado. 

(B) Nas áreas de colonização espanhola, explorou-se exclusivamente a força de trabalho das populações ameríndias, 
por meio da mita e a encomienda. 

(C) Na América de colonização espanhola explorou-se a mão de obra indígena por meio da mita e da encomienda e a 
mão de obra escrava africana, principalmente na região do Caribe. 

(D) Na região do Caribe, em áreas de colonização inglesa e francesa, nas grandes lavouras, foi utilizado com mais 
frequência a mão de obra indígena e em menor proporção a mão de obra de escravos africanos. 
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Leia os versos para responder a atividade 19.  

(UFMG) 

"Seiscentas peças barganhei / - Que pechincha! - no Senegal / A carne é rija, os músculos de aço, / Boa liga do 
melhor metal. / Em troca dei só aguardente,/  

/Contas, latão - um peso morto! / Eu ganho oitocentos por cento / Se a metade chegar ao porto". 

Heinrich HEINE, apud BOSI, Alfredo. Dialética da colonização. São Paulo: Cia. das Letras, 1992. 

a. Identifique a atividade econômica a que se referem esses versos. 

b. Cada uma das estrofes desenvolve uma ideia central. IDENTIFIQUE essas ideias. 
 

Leia os textos para responder a atividade 20.  
 
Texto 1 

“ Os que ultrapassaram os outros pela prudência e pela razão[...] são, pela própria natureza, os senhores; por 
outro lado, os preguiçosos, os espíritos lentos [...] são, por natureza, os servos. E é justo que sejam servos [...]. Assim 
são as nações bárbaras e desumanas, estranhas à vida cível e aos costumes pacíficos. E será sempre justo e conforme 
o direito natural que essas pessoas sejam submetidas ao império de príncipes e nações mais cultivadas e humanas 
[...].” 
 

SEPULVEDA, J. G. de. Apud LAS CASAS, B. de. Brevíssima relação da destruição das Índias: O paraíso destruído: a sangrenta história 
da conquista da América espanhola. Porto Alegre: L&PM, 1984, p.23.  

 
 
Texto 2 

“ Para servir unicamente a seus interesses temporais, os espanhóis denegriram os índios, cobrindo-os da mais 
infame de todas as infâmias que se possam lançar sobre o homem, e pela mais odiosa e mais malvada das infâmias 
quiseram colocá-los fora da espécie humana.”  
 

LAS CASAS, B.  de. Brevíssima relação da destruição das Índias: O paraíso destruído: a sangrenta história da conquista da América 
espanhola. Porto Alegre: L&PM, 1984, p.130.  

 
20. Responda:  
 
a. De acordo com o texto 2, qual é o povo que está sofrendo infâmias e por quem? 
 
b. Qual a justificativa apresentada no texto 1 para as infâmias apresentadas no texto 2? 
 
c. Ambos os textos concordam com a forma com que o espanhol tratava os índios? Justifique. 
 
Leia o texto para responder a atividade 21. 
 

Os africanos não escravizavam africanos, nem se reconheciam então como africanos. Eles se viam como 

membros de uma aldeia, de um conjunto de aldeias, de um reino e de um grupo que falava a mesma língua, tinha os 

mesmos costumes e adorava os mesmos deuses. (...) Quando um chefe (...) entregava a um navio europeu um grupo 

de cativos, não estava vendendo africanos nem negros, mas (...) uma gente que, por ser considerada por ele inimiga e 

bárbara, podia ser escravizada. (...) O comércio transatlântico (...) fazia parte de um processo de integração econômica 

do Atlântico, que envolvia a produção e a comercialização, em grande escala, de açúcar, algodão, tabaco, café e 

outros bens tropicais, um processo no qual a Europa entrava com o capital, as Américas com a terra e a África com o 

trabalho, isto é, com a mão de obra cativa.  

Alberto da Costa e Silva. A África explicada aos meus filhos, 2008. Adaptado. 
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21. Responda: 
a. De acordo com o texto o que tornava possível a escravidão entre os povos africanos?   
 
b. A qual atividade econômica a frase “Quando um chefe (...) entregava a um navio europeu um grupo de cativos” está    
se referindo? 
 
c. Explique o que foi o processo de integração econômica do Atlântico. 
 
 


