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ANO DISCIPLINAS PÁGINAS 
Sugestão de Dias para 

desenvolvimento das 
atividades 

 

 

 

 

 

 
8º 

LÍNGUA 
PORTUGUESA 

APOSTILA 
 

Segunda- feira LÍNGUA 
INGLESA 

APOSTILA 

MATEMÁTICA APOSTILA 
 

Terça-Feira 
EDUCAÇÃO 

FÍSICA 
APOSTILA 

 

GEOGRAFIA 

Pag: 55 a 58 leitura  

Quarta-feira  

HISTÓRIA Pag. 172 à 178 leitura  

Quinta-feira  Pag.: 179 atividades 01,02,03,04 
 Pag.: 182 à 189 leitura 

 Pag.: 190 atividades 01,02,03 

 Pag: 191 ativ. 1 letras a,b,c 

  

ENSINO 
RELIGIOSO 

APOSTILA 

CIÊNCIAS APOSTILA  

Sexta-Feira ARTE APOSTILA 

* Realizar uma ou duas atividades por dia 
OBSERVAÇÕES: 

 

-NÃO FAZER AS ATIVIDADES NO LIVRO. 
 

-AS ATIVIDADES PRECISAM SER FEITAS EM FOLHA SEPARADA PARA SEREM 
ENTREGUES NA ESCOLA, POIS OS PROFESSORES IRÃO FAZER A CORREÇÃO DESSAS 
ATIVIDADES. 

 

- AS FOLHAS QUE SERÃO ENTREGUES NA ESCOLA DEVERÃO TER AS SEGUINTES 
INFORMAÇÕES: 

*NOME COMPLETO DO ALUNO; 
*TURMA E HORÁRIO QUE ESTÁ MATRICULADOSUGESTÕES PARA ESTUDO 

 

-Defina um local para o estudo: É preciso ter um ambiente para estudar 
 

- Sugerimos que o aluno mantenha sua rotina de estudo no horário habitual de aula. 
 

-Registro do aprendizado: Fazer um registro do que foi estudado no dia, potencializa o processo de 
aprendizado 
- Horários: Dividir o estudo em blocos de tempo ajuda na concentração. A cada 25 minutos de foco, dê 5 

minutos de pausa. 



3  

                                              PRIMEIRA SEMANA 

PROFESSORES DE LÍNGUA PORTUGUESA 

DAIANE: V 

JAMILLY: I, II, III, IV 
 

OBJETO DE CONHECIMENTO: MEMES E CHARGES 

FIGURAS DE LINGUAGEM (EUFEMISMO, IRONIA, ALITERÇÃO E ASSONÂNCIA) 

                  
               HABILIDADE:  

(EF08LP02/ES) Analisar diferentes práticas (curtir, compartilhar, comentar, curar, etc) e textos 
pertencentes a diferentes gêneros da cultura digital (meme, gif, comentário, charge digital, etc) 
envolvidos no trato com a informação e opinião, de forma a possibilitar uma presença mais critica 
e ética nas redes, considerando a proposta editorial dos veiculos em que circulam e a sua 
natureza. 
 
(EF89LP37) Analisar os efeitos de sentido do uso de figuras de linguagem, como ironia, 
eufemismo, antítese, aliteração, assonância, dentre outras. 

 
Figuras de linguagem são recursos usados na fala ou na escrita para tornar mais 

expressiva a mensagem transmitida. 

A aliteração consiste na repetição de um fonema, não necessariamente de uma letra, uma 
vez que na língua portuguesa nem sempre há a correspondência entre esses dois 
elementos. Veja os exemplos: táxi, exame e enxaqueca. A letra é a mesma, mas representa 
fonemas diferentes, por isso, é importante lembrar que a aliteração busca reproduzir sons. 

 
Há um poema de Cruz e Souza – “Violões que choram” – que em uma de suas estrofes 
há um famoso exemplo de aliteração. Acompanhe: 

 
“Vozes veladas, veludosas vozes, 

Volúpias dos violões, vozes veladas, 

Vagam nos velhos vórtices velozes Dos 

ventos, vivas, vãs, vulcanizadas. ” 

Perceba que o fonema /v/ foi largamente explorado nessa estrofe, mas com que objetivo? 
Lembre-se de que todas as vezes que um recurso estilístico é utilizado, há um objetivo. 
Nesse caso, a repetição do fonema remete ao som do violão. Perceba que essa estrofe 
exemplifica com propriedade a intenção da aliteração: sugerir sons. 

 
Na charge, a ironia é a afirmação de algo diferente do que se deseja comunicar. Consiste 

em não dar às palavras nem à imagem o seu sentido real ou completo, exatamente para 

significar o oposto do que se diz. É um disfarce para expressar uma coisa por outra. 
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A antítese é uma figura de linguagem usada para realçar e intensificar o sentido daquilo 
que se fala por meio do uso de termos com sentidos opostos no discurso. Trata-se, 
portanto de uma figura de pensamento, ou seja, aquela cujo efeito dá-se pelo sentido das 
palavras. 

Ex: “Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura! ” (Ditado popular) 
 

 
Uso do eufemismo 

O eufemismo é uma figura de linguagem, ou de pensamento, conhecida por sua 
característica de amenizar a informação. Desse modo, essa figura é usada quando o 
enunciador tem a intenção de ser agradável. Assim, em vez de utilizar palavras ou 
expressões desagradáveis, ele opta por substituir esses termos por outros equivalentes, 
porém destituídos de caráter grotesco, perturbador ou ofensivo. Basicamente, o eufemismo 
está associado a contextos sociais, religiosos ou morais. 

Assonância é uma figura   de   linguagem,   de   som   ou   harmonia,   que   consiste na 
repetição de vogais. É muito usada em poemas, devido à sonoridade que esse gênero de 
texto busca produzir. No entanto, em um texto objetivo, o fenômeno da assonância acaba 
por configurar-se em um vício de linguagem. 

 
Observe, nos exemplos a seguir, a sonoridade peculiar provocada pela assonância, isto 
é, pela repetição da vogal nos versos: 

 
Esta é a dos cabelos louros 

e da roupinha encarnada, 

que eu via alimentar pombos, 

sentadinha numa escada. 

[...] 

 
Canção da menina antiga, poema de Cecília Meireles. 

https://brasilescola.uol.com.br/portugues/figuras-linguagem.htm
https://brasilescola.uol.com.br/gramatica/figuras-pensamento.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/gramatica/figuras-linguagem-3.htm
https://www.portugues.com.br/gramatica/figuras-estilo-ou-linguagem.html
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O cartunista recorreu aos recursos expressivos da linguagem para conferir humor à tirinha. 

 

1 - O discurso de uma das personagens da tirinha sofreu algumas alterações, 

provocadas pelo uso de uma figura de linguagem muito empregada no discurso 

político. Laerte construiu o efeito de humor baseado em: 

 
a) hipérboles 

 
b) paronímias 

 
c) polissemias 

 
d) eufemismo 

 
2- O eufemismo está presente nos seguintes fragmentos, EXCETO: 

 
a) "A mentira é uma verdade que se esqueceu de acontecer." Mario Quintana. 

 
b) “Não chorem! Que não morreu! / Era um anjinho do céu/ Que um outro anjinho chamou! / 

Era uma luz peregrina, / Era uma estrela divina/ Que ao firmamento voou! ”. Álvares de 

Azevedo. 

 
c) “Na chuva de cores/ da tarde que explode, / a lagoa brilha. / A lagoa se pinta/ de todas as 

cores”. Carlos Drummond de Andrade. 



6  

d) “Quando a Indesejada das gentes chegar/ (Não sei se dura ou caroável), / talvez eu tenha 

medo. / Talvez sorria, ou diga:/ - Alô, iniludível! ”. Manuel Bandeira. 

 
 

 
3- As histórias em quadrinhos, por vezes, utilizam animais como personagens e 

a eles atribuem comportamento humano. O gato Garfield é exemplo desse fato. 

 

 
Fonte: Caderno Vida e Arte, Jornal do Povo, Fortaleza. 

 

 
O 3o quadrinho sugere que Garfield: 

 
 

a) desconhece tudo sobre arte, por isso faz a sugestão. 

 
b) acredita que todo pintor deve fazer algo diferente. 

 
c) defende que para ser pintor a pessoa tem de sofrer. 

 
d) conhece a história de um pintor famoso e faz uso da ironia. 

 
 

 
                              PROFESSORA DE LÍNGUA INGLESA: 

 PATRICIA: I, II, III, IV, V 

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!!! 
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HABILIDADE: 

(EF08LI08). Analisar criticamente o conteúdo de textos, comparando diferentes perspectivas 

apresentadas sobre o mesmo assunto. 

Você sabia? 
A tira de jornal ou tirinha, como é mais conhecida, é um gênero textual que surgiu nos 
Estados Unidos devido à falta de espaço nos jornais para a publicação passatempos. O 
nome "tirinha" remete ao formato do texto, que parece um "recorte" de jornal. Um dos 
pioneiros na criação da tira foi o americano Bud Fisher, autor da tira Mutt e Jeff.A princípio, 
as tiras tinham uma diagramação padrão de 30 cm de largura por 10 cm de altura. Porém, 
com o tempo, muitos desenhistas ousaram bastante e produziram tiras muito criativas com 
diagramação diversificada. É comum encontrarmos tiras na vertical, bem como com um 
número de quadros superior a seis (6), ou mesmo desalinhadas. No entanto, o mercado 
americano é tão formal que, caso um desenhista brasileiro fosse convidado a publicar suas 
tiras em um jornal, ele teria que limitar-se ao padrão clássico exigido por esse periódico. 

 

1) Leia o texto abaixo e responda as questões 1 e 2: 
No primeiro quadrinho, Jon apresenta três personagens da sua história. Identifique estes 

personagens: 

a) A house, a dog and a cat. 
b) A time, a house and a cat. 
c) A man, a dog and a cat. 
d) A man, a dog and house. 

 

 
 
 
 

                         PROFESSORES DE MATEMÁTICA: 

EDILANE: I, II, III, IV 

LÉTICIA: V 

Habilidade: 
EF08MA06/ES- Resolver e elaborar problemas que envolvam o cálculo do valor numérico de 

expressões algébricas, utilizando as propriedades das operações e noções de fatoração e 

produtos notáveis. 

 

               Objeto de conhecimento: 
Diagonal: Diagonal de um polígono é um segmento de reta entre dois vértices não 

consecutivos de um polígono. 
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1) Podemos relacionar a quantidade D de diagonais e a quantidade N de lados de 

um polígono da seguinte maneira: 

 
 

 
Calcule quantas são as diagonais de 
um: 

𝐃 = 
𝐧 (𝐧 − 𝟑) 

 
 

𝟐 

a) Quadrilátero. B) Octógono. 
 

c) Undecágono d) Triângulo. 

2) Relacione cada frase à expressão algébrica que a representa. Para isso, escreva a letra 

e o símbolo romano correspondente ou ligue as expressões correspondentes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EDUCAÇÃO FÍSICA: 

 

3) Os aplicativos de transporte privado surgiram como uma alternativa de meio de 
transporte urbano. Veja a seguir informações sobre os valores cobrados nas viagens em 
um desses aplicativos. 

 

 
Observe como podemos representar o preço de uma viagem usando esse aplicativo por 

meio de uma expressão algébrica: 
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Em uma expressão algébrica, as letras representam números e são chamadas de variáveis. 

Na expressão 3 + d + 0,2t, temos que d e t são as variáveis. Por exemplo, considere uma 

viagem realizada por meio desse aplicativo, em que a distância percorrida foi de 8 km e o 

tempo de deslocamento foi de 14 min. Calcule o preço cobrado por essa viagem. 

 

 
 
 
 

                             PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FISICA: 

SAMUEL: I, II, IV, V 

ROMANY: III 

OBJETO DE CONHECIMENTO: Jogos de raquete 
 

Habilidade 
(EF89EF02): Praticar um ou mais esportes de rede/parede, campo e taco, invasão e 
combate oferecidos pela escola, usando habilidades técnico-táticas básicas. 

 
Jogos de raquete 

Tênis 

O tênis é considerado o esporte de raquete mais conhecido no Brasil. Os jogadores têm que 
se locomover praticamente durante todo o tempo na quadra, além dos movimentos feitos na 
hora de acertar o golpe na bola. Os deslocamentos executados abrangem praticamente 
todas as partes do corpo do participante. Além disso, o tênis exige concentração e estimula 
o cérebro a estar atento às táticas e estratégias de jogo. 

 
Beach Tennis O beach tennis é um esporte considerado novo no Brasil, chegou às praias 
brasileiras em 2008, mas surgiu na Itália, em 1997. O esporte tem uma mistura de tênis 
tradicional com vôlei de praia e badminton. 

 
O esporte é praticado principalmente nas praias, mas hoje vem dominando os clubes, 
academias e parques pelo País. 
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A modalidade é atrativa por poder ser praticada ao ar livre, à beira mar ou em vários lugares. 
O que traz maior sensação de bem-estar e prazer 

 
Benefícios dos esportes de raquete 

 
Os esportes praticados com raquete também auxiliam na coordenação motora e no 
condicionamento físico, além da flexibilidade e agilidade. Proporcionam também altas 
queimas calóricas, por serem esportes de freqüente movimentação. Do ponto de vista 
cognitivo, essas modalidades auxiliam na capacidade de planejamento e capacidade de 
tomar decisão, já que é preciso planejar cada jogada de forma rápida. 

 
Atividade 

 
1) O tênis é considerado o esporte de raquete mais conhecido no Brasil. Os jogadores 
têm que se locomover praticamente durante todo o tempo na quadra. Além disso, o 
tênis exige concentração e estimula o: 

 
a) Coração. b) Cérebro. c) Pulmão. d) Pescoço. 

 
 
 

 
                               PROFESSORAS DE GEOGRAFIA: 

APARECIDA ROSA: I, II, III, IV 

MARIA APARECIDA RUY: V 

Diversidade ambiental e as transformações nas paisagens na América. (Regionalização). 
 

Habilidades: 
(EF08GE04/ES). Compreender os fluxos de migração na América Latina (movimentos 
voluntários e forçados, assim como fatores e áreas de expulsão e atração) e as principais 
políticas migratórias da região, compreendendo e utilizando os conceitos de estado, nação, 
território, governo, e país na compreensão de conflitos contemporâneos. 

 
(EF08GE01). Descrever as rotas de dispersão da população humana pelo planeta e os 
principais fluxos migratórios em diferentes períodos da história, discutindo os fatores 
históricos e condicionantes físico-naturais associados à distribuição da população humana 
pelos continentes. 

 
*Faça as atividades com o auxílio do livro didático de Geografia. 

 
Leia o texto informativo e faça a leitura do infográfico para a resolução das atividades. 
(Páginas:55, 56,57,58) 

 
1. Identifique os dois países e os dois continentes com maior número de refugiados. 
Por que isso ocorre? 
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R   
 

 

 

 

 

2. De acordo com o gráfico, qual país registra o maior número de solicitações de 
refúgio no Brasil? Pesquise as principais razões que determinam esse elevado número 
nesses países. 

 
R:   

 

 

 

 

 

                                              PROFESSORA DE HISTÓRIA: 

MIRIAN: I, II, III, IV, V 

HABILIDADE: 

(EF08HI01) Identificar os principais aspectos conceituais do Iluminismo e do liberalismo e discutir 
a relação entre eles e a organização do mundo contemporâneo. 

Atividades no livro didático, leitura das páginas 172 a 178.                    

 

                                                                                     PROFESSORA DE ENSINO RELIGIOSO: 

EDEVANIA: I, II, III, IV, V 

HABILIDADE: 

- Compreender o significado de liberdade e libertinagem; 
- Refletir sobre a importância de respeitar a liberdade e os limites de si próprio e do outro. 
- Compreender os princípios morais e os pilares que sustentam nossa convivência em 
sociedade; 

 

 
Liberdade relacionada à libertinagem 

 
A liberdade trata-se do direito de ser livre, de se mover, de se comportar, de falar, de 

pensar, de se vestir, de acordo com sua vontade. 

Pelo fato de liberdade e libertinagem serem conceitos próximos, acaba por confundir 

muitas pessoas. Mas o fato é que os ambos são importantes no processo de tomada de 

decisão de cada ser, e responsáveis por revelar atitudes de diferentes indivíduos. 

A libertinagem é proveniente do uso incorreto da liberdade, pois demonstra um ser 

irresponsável, que pode vir a prejudicar não somente a si mesmo, mas também outras 

pessoas. Uma pessoa libertina pode ter atitudes sem se importar com as consequências  

 



12  

que suas ações podem gerar. 

De forma geral, a libertinagem pode ser representada como a ausência de regras. Por 

exemplo, uma pessoa que consome bebidas alcoólicas e depois sai dirigindo,essa é uma 

forma clássica de demonstrar alguém que age totalmente como um libertino. 

A frase do filósofo inglês Herbert Spense, diz o seguinte: “A liberdade de cada pessoa 

acaba onde começa a liberdade do próximo”. Essa frase representa o respeito que cada 

ser humano deve possuir pelo próximo junto a sua liberdade e direitos. 

 

Trecho do texto:https://www.meusdicionarios.com.br/liberdade-e-libertinagem 

 

 
Após ler o texto com muita atenção, pesquisar, conversa, refletir, responda as 

questões: 
 

1) Qual a diferença entre liberdade e libertinagem? 
 
 

 

 

 

 
 

 

                                                PROFESSOR DE CIÊNCIAS: 

RONIELE: I, II, III, IV, V 

HABILIDADE: 

EF08CI09-Comparar o modo de ação e a eficácia dos diversos métodos Contraceptivos e 
justificar a necessidade de compartilhar a responsabilidade na escolha e na utilização do 
método mais adequado à prevenção da gravidez precoce e indesejada e de Doenças 
Sexualmente Transmissíveis (DST). 

 
 

1- A gravidez precoce está se tornando cada vez mais comum na sociedade 
contemporânea, pois os adolescentes estão iniciando a vida sexual cada vez mais cedo. 
Sobre esse assunto, é INCORRETO afirmar que: 

 
a). Alguns especialistas afirmam que, quando o jovem tem um bom diálogo com os pais, 
quando a escola promove explicações sobre como se prevenir, o tempo certo em que o 
corpo está pronto para ter relações e gerar um filho, há uma baixa probabilidade de gravidez 
precoce e um pequeno índice de doenças sexualmente transmissíveis. 

 
b) A gravidez precoce é um problema exclusivo das meninas, pois são elas as maiores 
culpadas desse inconveniente e que devem assumir a total parcela de responsabilidade, 
considerando que um filho representa o fim da sua vida e da sua liberdade. 

 
c). As adolescentes grávidas representam um grupo de alto risco obstétrico, pois, 
apresentam um elevado nível de complicações quando comparadas às demais, além de 
favorecer o nascimento de bebês prematuros ou, quando a mãe possui idade inferior a 13 
anos, tem duas vezes e meia a mais possibilidade de gerar um bebê com baixo peso. 

https://www.meusdicionarios.com.br/liberdade-e-libertinagem
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d) A gravidez na adolescência causa preocupações à sociedade, pois os jovens muitas 
vezes encontram-se despreparados para enfrentar o mercado de trabalho, o que pode torná- 
los marginalizados, agravando o quadro de pobreza do país. 

 
2- A camisinha é um método de barreira muito antigo que provavelmente surgiu no 
Egito ou Roma antiga. Em uma de suas primeiras descrições, fala-se do uso de um 
envoltório de linho para impedir o contágio de algumas doenças. Atualmente, qual é 
o material utilizado na produção da maioria das camisinhas masculinas? 

 
a) Poliéster. 

 
b) Látex. 

 
c) Náilon. 

 
d) Bexiga de animais 

 
 
 

                                          PROFESSORA DE ARTE: 
 

GRACIELE: I, II, III, IV, V 
 

HABILIDADE: 
(EF69AR31-08/ES). Relacionar as práticas artísticas às diferentes dimensões da vida social, 

cultural, política, histórica, econômica, estética e ética, possibilitando a escuta e a construção 

de um olhar perceptivo, apreendendo a arte como instrumento de expressão e de 

comunicação de ideias políticas, sociais e ambientais. 

(EF69AR32-08/ES). Analisar e explorar, em projetos temáticos, as relações processuais 

entre diversas linguagens artísticas, utilizando-se da arte como instrumento de 

transformação política e social. 

 
              OBJETO DE CONHECIMENTO: 

Pintura corporal 

A pintura corporal é bastante utilizada entre os indígenas brasileiros , com os mais variados 

motivos gráficos .Porem cada povos tem a sua própria linguagem e significados para a 

pintura .Em alguns grupos por exemplo , ela pode indicar a categoria social a que o indivíduo 

pertence, sendo diferente conforme o sexo ou idade .Além dos indígenas brasileiros , muitas 

outras culturas usam o corpo como suporte para pintura para se expressar ritual ,social ou 

esteticamente .Na sociedade atual , por exemplo ,o corpo e um meio pelo qual muitos jovens 

expressam ideias ,sentimentos e marcam posições , com tatuagens , maquiagens e tintura 

no cabelo. 
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1) Responda as questões abaixo. 

O índio pinta o corpo para 

a) Não ser identificado por outra tribo. 

b) Expressar a vaidade pessoal. 

c) Atrair os deuses e não deixar que ele var embora. 

d) Distinguir as crianças dos adultos. 
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SEGUNDA SEMANA 

 

                                 DISCIPLINA DE LÍNGUA PORTUGUESA: 

OBJETO DE CONHECIMENTO: MEMES E CHARGES 

FIGURAS DE LINGUAGEM (EUFEMISMO, IRONIA, ALITERAÇÃO E ASSONÂNCIA)                     

HABILIDADE: 

(EF08LP02/ES). Analisar diferentes práticas (curtir, compartilhar, comentar, curar, etc.) e textos 
pertencentes a diferentes gêneros da cultura digital (meme, gif, comentário, charge digital, etc.) 
envolvidos no trato com a informação e opinião, de forma a possibilitar uma presença mais crítica 
e ética nas redes, considerando a proposta editorial dos veículos em que circulam e a sua 
natureza. 

(EF89LP37). Analisar  os  efeitos  de sentido  do  uso  de figuras  de linguagem, como  ironia, 
eufemismo, antítese, aliteração, assonância, dentre outras. 

 

 
                

 

A leitura de charges pode ajudar o candidato a compreender o funcionamento das figuras 

de linguagem 

 
 

1- Pelas características da linguagem visual e pelas escolhas vocabulares, pode-se 

entender que o texto possibilita a reflexão sobre uma problemática contemporânea 

ao: 

a) criticar o transporte rodoviário brasileiro, em razão da grande quantidade de caminhões 

nas estradas. 
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b) ironizar a dificuldade de locomoção no trânsito urbano, em razão do grande fluxo de 

veículos. 

c) expor a questão do movimento como um problema existente desde tempos antigos, 

conforme frase citada. 

d) restringir os problemas de tráfego a veículos particulares, defendendo, como solução, o 

transporte público. 

2- 

 

 
 
 

 

a) Qual figura de linguagem tem o intuito de suavizar termos desagradáveis? 
 

 

b) Qual figura de linguagem se caracteriza por expressar o oposto do que se pensa ou 

quer dizer?    

3- Nomeie as figuras de som utilizadas nos enunciados abaixo: 

a) O rato roeu a roupa do rei de Roma. 

 
b) Tic-tac, tic-tac fazia o relógio na parede. 

 

c) Venha, Vera, venha ver as velas ao vento. 
  

 
d). Quem conta um conto sempre aumenta um ponto. 

  _ 
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A soma dos dois 

números é 13. 

 

                           DISCIPLINA DE LÍNGUA INGLESA: 

HABILIDADE: 
(EF08LI08). Analisar criticamente o conteúdo de textos, comparando diferentes  perspectivas 

apresentadas sobre o mesmo assunto. 

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). Qual o gênero textual citado no informativo? 
 
a) Magazine cover 
b) Fable 
c) Poem 
d) Comic strip 

 
 

                                           DISCIPLINA DE MATEMÁTICA: 

Habilidade: 

EF08MA07- Associar uma equação linear de 1º grau com duas incógnitas a uma reta no                

plano cartesiano. 

4) Na página 76 foi apresentada uma situação na qual Cássio e Rita estão 

realizando uma brincadeira em que um deles escreve dois números e dia a soma, 

para que o outro tente adivinhar. Observe outra rodada dessa brincadeira 

 
 
 

a) Escreva uma equação para expressar essa rodada. 

  _ 

  ___________________ 

b) Indique três soluções dessa equação. 

  _ 

  ___________________ 

 

 
5) Entre as representações gráficas a seguir, qual corresponde a solução da equação 

3x + y = 9, em que x e y são números reais? 
 

 
 
 
 

 

3x + y = 9 
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6) 

7) 

8) 

9) 

10) 

11) 

12)Observe o gráfico a seguir. 

 
 
 

 
                                   DISCIPLINA DE EDUCAÇÃO FÍSICA: 

 
2) O beach Tennis é um esporte considerado novo no Brasil, chegou às praias 
brasileiras em 2008, mas surgiu na Itália, em que ano? 

 

a) 1997. b) 1999. c) 2001. d) 2015. 

 

O par ordenado (2,3) satisfaz qual das 

equações a seguir? 

(A) x – y = 1 

(B) x + y = 5 

(C) 2x – y = 3 

(D) X + y = 7 
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                              DISCIPLINA DE GEOGRAFIA: 

 
3. No que se refere às migrações brasileiras, julgue os itens a seguir, com V ou F: 

 
A) -( ) A desconcentração industrial é uma das principais causas da freada na migração 
interna do Brasil. 

 
B) -( ) Atualmente o Centro-Oeste é a região brasileira que mais retém migrantes. 

C) -( ) A melhoria dos sistemas de transporte e de comunicação aumentou a concentração 
industrial nos grandes centros urbanos brasileiros, que continuam atraindo grandes 
contingentes migratórios. 

 
D) -( ) A transumância é o movimento migratório invertido, ou seja, as pessoas abandonam 
os grandes centros e buscam fixar-se em cidades pequenas ou médias. 

 
E) -( ) No movimento pendular, uma determinada população deixa o seu domicílio pela 
manhã para trabalhar em outra cidade ou região e retorna ao término do dia. 

 
A) V, V, V, F, V. 

 
B) V, V, F, V, V. 

 
C) V, V, F, F, V. 

 
D) V, V, F, F, F. 

 
E) V, F, F, F, V. 

 
Habilidades das atividades referentes: Diversidade ambiental e as transformações nas 
paisagens na América. (Regionalização) 

                 HABILIDADES: 

 
(EF08GE18/ES). Elaborar mapas ou outras formas de representação cartográfica para 
analisar as redes e as dinâmicas urbanas e rurais, ordenamento territorial, contextos 
culturais, modo de vida e usos e ocupação de solos da África e América, por meio da 
linguagem cartográfica como base para obtenção de informações e, ainda, como meio de 
expressão das investigações sobre os temas propostos de ordenamento territorial. 

 
(EF08GE19). Interpretar cartogramas, mapas esquemáticos (croquis) e anamorfoses 
geográficas com informações geográficas acerca da África e América. 

 
(EF08GE23). Identificar paisagens da América Latina e associá-las, por meio da cartografia, 
aos diferentes povos da região com base em aspectos da geomorfologia, da biogeografia e 
da climatologia. 

 
4- Quando chegaram à América, os europeus encontraram inúmeros povos que 
ocupavam o continente há milhares de anos. Estes povos posteriormente foram 
denominados povos pré-colombianos. Dentre os vários povos pré-colombianos, três 
se destacou por terem de certa forma, encontrado um desenvolvimento social bem 
avançado, formando verdadeiros Impérios. Estes povos eram: 
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a) os Portugueses, Astecas e Jês. 
b) os Astecas, Maias e Incas. 
c) os Maias, Astecas e Espanhóis. 
d) os Astecas, Tupis e Esquimós. 
e) os Maias, Tupis e Xeroques 

 

                               DISCIPLINA DE HISTÓRIA: 
 

 HABILIDADE: 

(EF08HI06). Aplicar os conceitos de Estado, nação, território, governo e país para o 
entendimento de conflitos e tensões. 

 Atividades do livro didático da página 179 atividades 1, 2, 3 e 4. 
1__________________________________________________________________________ 
  __________________________________________________________________________ 
 2__________________________________________________________________________ 
   __________________________________________________________________________ 

                  3__________________________________________________________________________ 
   __________________________________________________________________________ 
 4__________________________________________________________________________ 
   __________________________________________________________________________  
 

 
                   DISCIPLINA DE ENSINO RELIGIOSO: 

HABILIDADE: 

- Compreender o significado de liberdade e libertinagem; 
- Refletir sobre a importância de respeitar a liberdade e os limites de si próprio e do outro. 
- Compreender os princípios morais e os pilares que sustentam nossa convivência em 
sociedade; 

 
 

Encontre no caça- palavras abaixo as palavras destacadas em negritos : 
 
Regras – Comportamento – Conceitos – Liberdade – Indivíduos - Irresponsável 

Libertinagem - Próximo – Respeito 

 

As palavras podem ir em qualquer direção. 
As palavras podem compartilhar letras à medida que se cruzam. 
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                                        DISCIPLINA DE CIÊNCIAS: 

               HABILIDADE: 

 
EF08CI08/ES- Analisar e explicar as transformações que ocorrem na puberdade, 
considerando a atuação dos hormônios sexuais e do sistema nervoso, identificando e 
descrevendo as mudanças físicas e psicológicas que ocorrem nessa fase da vida, assim 
como as questões relacionadas à saúde que lhe são específicas e reconhecendo a 
diversidade de desenvolvimento e de construção de identidades sociais e culturais (tradições 
e ritos de passagem). 
 

03. É uma mudança que acontece nas meninas, geralmente, por volta dos 12 anos 
de idade, mas pode variar entre os 8 e 16 anos. 

 
A) maturação do útero 

 
B) ejaculação 

 
C) menstruação 

 
D) nidação 

 
4- Fase da vida na qual ocorrem várias modificações corporais, o 
desenvolvimento de caracteres sexuais e a capacidade de reprodução: 

 
A) infância 

 
B) idade adulta 

 
C) juventude 

 
D) puberdade 
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                                                       DISCIPLINA DE ARTES: 
 

2) Marque a alternativa certa. 

A produção artística indígena tem como o objetivo de: 

A) Embelezar as pessoas da tribo nos rituais. 

B) Fabricar os utensílios e adereços que os índios necessitam ao seu dia -a dia. 

C) Realizar pintura corporal para identificar a tribo representando as tradições da 

comunidade. 

D) Todas as alternativas estão correta 
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TERCEIRA SEMANA 

                               DISCIPLINA DE LÍNGUA PORTUGUESA: 

 

OBJETO DE CONHECIMENTO: MEMES E CHARGES 

FIGURAS DE LINGUAGEM (EUFEMISMO, IRONIA, ALITERAÇÃO E ASSONÂNCIA)  

(EF08LP02/ES) Analisar diferentes práticas (curtir,compartilhar,comentar,curar,etc.) e textos 
pertencentes a diferentes gêneros da cultura digital (meme, gif, comentário, charge digital, etc.) 
envolvidos no trato com a informação e opinião, de forma a possibilitar uma presença mais crítica 
e ética nas redes, considerando a proposta editorial dos veículos em que circulam e a sua 
natureza. 

(EF89LP37) Analisar os efeitos de sentido do uso de figuras de linguagem, como ironia, 
eufemismo, antítese, aliteração, assonância, dentre outras. 

 
 

1. Observe o texto abaixo e assinale a ÚNICA alternativa CORRETA: 

 

a) O humor da imagem acima está na fala da mãe, no quadrinho do meio. 

b) A linguagem popular atrapalhou o entendimento do texto. 

c) O humor da imagem está apenas no texto escrito. 

d). Na fala da mãe percebe-se o uso da figura de linguagem eufemismo, usada com o 

objetivo de tentar disfarçar a comida que se oferece ao filho. 

 
 

2- Da imagem abaixo se pode compreender que: 
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a) O texto acima é o gênero textual cartaz. Tem por função convencer o leitor a adquirir o 

produto anunciado. 

b) Para chamar a atenção do leitor, o texto faz uso de uma metáfora quando diz: “O refresco 

da jarrinha sorridente”, há a comparação entre o refresco e a felicidade causada por ele. 

c) Para chamar a atenção do leitor, o texto faz uso de uma prosopopeia quando diz: “O 

refresco da jarrinha sorridente”, há animação do substantivo “jarrinha”, ganhando 

característica de ser vivo. 

d). As cores, a imagem da mulher e dos pacotes de suco não desnecessários para atingir o 

objetivo da propaganda. 
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3- 

 

Nesta tirinha, a personagem faz referência a uma das mais conhecidas figuras de 
linguagem para: 

 
 

a) condenar a prática de exercícios físicos. 
 

b) valorizar aspectos da vida moderna. 

 
c) desestimular o uso das bicicletas. 

 
d) criticar a falta de perspectiva do pai. 
 

 
 

                                          DISCIPLINA DE LÍNGUA INGLESA: 
HABILIDADE: 

(EF08LI11). Produzir textos (comentários em fóruns, relatos pessoais, mensagens 

instantâneas, tweets, reportagens, histórias de ficção, blogs, entre outros), com o uso de 

estratégias de escrita (planejamento, produção de rascunho, revisão e edição final), 

apontando sonhos e projetos para o futuro (pessoal, da família, da comunidade ou do planeta) 

Você sabia?? 

Uma página de rede, página de web ou página web (em inglês, web page ou webpage) é 

uma coleção específica de informações fornecidas por um site e exibidas a um usuário em 

um navegador web. Um site geralmente consiste em muitas páginas web ligadas de maneira 

coerente. O nome "página web" é uma metáfora de páginas de papel encadernadas em um 

livro. 

3). Agora responda: Qual é o assunto central da página de internet abaixo? 

https://pt.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADtio_eletr%C3%B3nico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Usu%C3%A1rio_(computa%C3%A7%C3%A3o)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Navegador_web
https://pt.wikipedia.org/wiki/Hiperliga%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1gina
https://pt.wikipedia.org/wiki/Livro
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a) Soccer 
b) Music 
c) Coronavirus pandemic 
d) Party 

 
 

 

                                                 DISCIPLINA DE MATEMÁTICA: 

HABILIDADE: 

 EF08MA08- Resolver e elaborar problemas relacionados ao seu contexto próximo, que 

possam ser representados por sistemas de equações de 1º grau com duas incógnitas e 

interpretá-los, utilizando inclusive, o plano cartesiano como recurso. 

13) Verifique qual das fichas corresponde à solução do sistema. 
 

 
 

14) Na turma de Natália estudam 35 alunos, sendo que há 5 meninos a mais do que 

meninas. Considerando x a quantidade de meninos e y, a de meninas, qual sistema 

de equações a seguir representa essa situação? 
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15) Observem quanto dois alunos de uma escola pagaram por alguns produtos da cantina. 
 

Escreva um sistema de equações para expressar essa 

situação. Nele, uma incógnita (letra) deve representar o 

preço do pão de queijo (x) e, a outra, o preço do suco 

de laranja (y). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                 DISCIPLINA DE EDUCAÇÃO FÍSICA: 
 

3). Os esportes praticados com raquete também auxiliam na coordenação motora 
e no condicionamento físico, além da flexibilidade e 

 
a) Rigidez. b) Agilidade. c) Falta de raciocínio.      d) Lerdeza. 

 

 
 

                                           DISCIPLINA DE GEOGRAFIA: 

5-O continente americano foi colonizado por povos de várias nações europeias, dentre 

eles: Portugueses, espanhóis, franceses, ingleses e holandeses. Esses povos 

passaram a Explorar toda a América e a impor sua cultura de maneira forçada aos 

povos nativos do Continente. Essa influência cultural oriunda de diferentes 

nacionalidades produziu distinções. Entre os países do continente, especialmente no 

que se refere ao idioma. Diante desse fator, o continente é regionalizado em América 

Latina e América Anglo-Saxônica. 

Essa distinção acontece, pois: 

 
a) são considerados países latinos todos aqueles que possuem línguas derivadas do latim, 
como por exemplo: espanhol, francês e português. Já as nações que falam língua de origem 
anglo-saxônica, como o inglês, formam a América Anglo-Saxônica. 

 
b) os Estados Unidos, antiga colônia de exploração, haviam sido primeiramente colonizados 
pelos Portugueses e espanhóis, estando assim inseridos na América Anglo-Saxônica. 

 
c) a chamada América espanhola fala a língua inglesa e francesa, inserindo-os na América 
Anglo-saxônica, enquanto que o Brasil e Canadá estão na América Latina. 

 
d) o Brasil, mesmo estando na América do Sul, faz parte da América Anglo-Saxônica. 

 
e) A Jamaica, antiga colônia de povoamento, havia sido primeiramente colonizado pelos 
portugueses e espanhóis, estando assim inseridos na América Anglo-Saxônica. 
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6- Para resolver as atividades a seguir, faça a leitura no livro didático. (Páginas: 
95,96,97,98,99,100 e101) 

 
A). Quais são os dois critérios mais comuns de regionalização do continente americano? 
R   

 

 

 
 

 

 

B). Quais características marcam o continente, considerando a sua extensão norte-sul? 
R   

 

 

 

C). Quais potências europeias iniciaram a colonização da América? Em que século isso 
ocorreu? 

 
R   

 

 

 

D). Qual a importância dos movimentos sociais indígenas na América Latina? 
 

R   
 

 

 

 

                                                 DISCIPLINA DE HISTÓRIA: 

HABILIDADE: 

(EF08HI01) Identificar os principais aspectos conceituais do Iluminismo e do liberalismo e 

discutir a relação entre eles e a organização do mundo contemporâneo. 
 

Atividades no livro didático, leitura das  páginas 182 a 189.  

 

 
 
 

                                    DISCIPLINA DE ENSINO RELIGIOSO: 

Habilidades: 

- Compreender o significado de liberdade e libertinagem; 
- Refletir sobre a importância de respeitar a liberdade e os limites de si próprio e do outro. 
- Compreender os princípios morais e os pilares que sustentam nossa convivência em 
sociedade; 
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RESPONSABILIDADE 

Observe a baixo no acróstico algumas definições do que é ser responsável. 

Respeitar os direitos de todos os seres humanos. 

E aceitar as diferenças. 

Superar os obstáculos que encontrar no caminho. 

Participar das tarefas com parceria e cooperação. 

Oferecer o melhor de sua capacidade. 

Não perder tempo com bobeiras. 

Satisfação por fazer o bem. 

Atenção nas tarefas r obrigações do dia. Bastante 

disposição para aprender sempre mais. 

Integridade e pensamento positivo. 

Lutar pelo bem-estar social. 

Ideal de um grupo é sempre a colaboração. 

Desempenhar um papel de cidadão. 

Agir sempre sem preconceito e discriminação. 

Deveres sempre cumpridos com determinação. 

Esse é o lema de um bom cidadão. 

Atividades: 

Vamos conversar um pouco sobre a importância da responsabilidade. 

1) Você se considera uma pessoa responsável? Explique? 
 
 

 

 

 

 

                                              DISCIPLINA DE CIÊNCIAS: 

HABILIDADE: 
 

EF08CI08/ES- Analisar e explicar as transformações que ocorrem na puberdade, 
considerando a atuação dos hormônios sexuais e do sistema nervoso, identificando e 
descrevendo as mudanças físicas e psicológicas que ocorrem nessa fase da vida, assim 
como as questões relacionadas à saúde que lhe são específicas e reconhecendo a 
diversidade de desenvolvimento e de construção de identidades sociais e culturais (tradições 
e ritos de passagem). 
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5- O homem quando passa para a fase de adolescência, apresenta características 
marcantes que o diferencia de uma criança. Algumas características como, o 
engrossamento da voz, alargamento dos ombros, e pêlos visíveis pelo corpo. O 
hormônio responsável por essas mudanças no homem é: 

 
A) Progesterona 

 
B) Testosterona 

 
C) Estrógenos 

 
D) Testículos 

 
6- Hormônios responsáveis pelas características femininas, tais como o aumento 
das mamas, surgimento dos pêlos pubianos, assim como os axilares, aumento de 
gordura na região do quadril e mamas, são: 

 
A) Ocitocina e progesterona 

 
B) Testosterona e progesterona 

 
C) Ocitocina e testosterona 

 
D) Estrogênio e progesterona 

 
 
 

                                                    DISCIPLINA DE ARTES: 
 

3) Os jovens da atualidade usam tatuagem para: 

a) Expressar ideias e sentimentos. 

b) Mostrar que está revoltado com a sociedade. 

c) Ficar parecido com o índio. 

d) Mostrar que está na moda. 
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                                           QUARTA SEMANA 

 
 

                                  DISCIPLINA DE LÍNGUA PORTUGUESA: 
 

OBJETO DE CONHECIMENTO: MEMES E CHARGES 

FIGURAS DE LINGUAGEM (EUFEMISMO, IRONIA, ALITERAÇÃO E ASSONÂNCIA) 

 
HABILIDADE: 
(EF08LP02/ES) Analisar diferentes práticas (curtir,compartilhar,comentar,curar,etc.) e textos 
pertencentes a diferentes gêneros da cultura digital (meme, gif, comentário, charge digital, etc.) 
envolvidos no trato com a informação e opinião, de forma a possibilitar uma presença mais crítica 
e ética nas redes, considerando a proposta editorial dos veículos em que circulam e a sua 
natureza. 
 
(EF89LP37) Analisar os efeitos de sentido do uso de figuras de linguagem, como ironia, 
eufemismo, antítese, aliteração, assonância, dentre outras. 

 
 
 

 

 
Disponível em: http://tirinhasdogarfield.blogspot.com.br. Acesso em: 11 de maio de 2016. 

 
 

1 – Pela leitura da tira, podemos afirmar que Garfield é: 

a) animado 

b) inquieto 

c) preguiçoso 

d) ágil 

 
 

2 – Observe a transformação da feição do Jon no diálogo com o Garfield. Por que ela 

acontece? 

 

 

 

http://tirinhasdogarfield.blogspot.com.br/
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DOUTORES DA ALEGRIA 

Doutores da Alegria é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos que há 

23 anos promove as relações humanas e qualifica a experiência de internação em 

hospitais por meio da visita contínua de palhaços profissionais especialmente 

treinados em São Paulo e no Recife. 

Fundada por Wellington Nogueira em 1991, a ONG foi inspirada no trabalho do Clown 

Care Unit, criada por Michael Christensen, diretor do Big Apple Circus de Nova York. 

Wellington integrou a trupe de palhaços em 1988, satirizando as rotinas médicas e 

hospitalares mais conhecidas. Ao retornar ao Brasil, decidiu implantar um programa 

semelhante. Vinte e três anos depois, a ONG já realizou mais de um milhão de visitas 

a crianças hospitalizadas, seus acompanhantes e profissionais de saúde. A base do 

trabalho é o resgate do lado saudável da vida e todos os seus projetos se utilizam da 

arte para potencializar as relações. 

A Escola dos Doutores da Alegria, com base nesta experiência, se vale de princípios 

do palhaço – o jogo, o olhar, a escuta, o aprendizado mútuo – para atuar na formação 

de públicos diversos em todo o território nacional, desde voluntários de grupos 

semelhantes a profissionais que queiram exercitar a criatividade. 

Entre as iniciativas da Escola destaca-se o Programa de Formação de Palhaço para 

Jovens, que permite que jovens de 17 a 23 anos, oriundos de comunidades populares, 

iniciem uma carreira artística voltada para a linguagem do palhaço. Com metodologia 

única e abrangente no país e carga horária de 1800 horas, o curso já formou cerca de 

200 jovens. 

A organização desenvolve ainda programas que ampliam o acesso à cultura, como o 

Plateias Hospitalares, com a curadoria de uma ampla e permanente programação 

artística gratuita em hospitais públicos do Estado do Rio de Janeiro. E todo o conteúdo 

artístico produzido pelos palhaços a partir do encontro com pacientes é apresentado 

em teatros e em intervenções em empresas. 

Doutores da Alegria é a única organização no mundo que evoluiu do trabalho no 

hospital para atividades que também priorizam a formação, a 
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pesquisa e a geração de conteúdo para a sociedade. Por sua atuação pioneira no país 

em benefício à saúde pública, foi certificada e reconhecida internacionalmente. 

O trabalho da ONG, gratuito para os hospitais, é mantido por recursos financeiros 

obtidos através de patrocínio, doações de empresas e pessoas e por meio de 

atividades que geram recursos, como palestras e parcerias com empresas. 

http://www.doutoresdaalegria.org.br/conheca/sobre-os-doutores/ 
 
 

3. Esse texto tem a finalidade principal de: 
A) Avaliar a importância da organização Doutores da Alegria. 
B) Enumerar os programas executados pelos Doutores da Alegria. 
C) Opinar sobre o trabalho desempenhado pelos Doutores da Alegria. 

D) Expor informações a respeito da organização Doutores da Alegria. 

 

                                         DISCIPLINA DE LÍNGUA INGLESA: 

HABILIDADE: 

EF08LI11). Produzir textos (comentários em fóruns, relatos pessoais, mensagens 

instantâneas, tweets, reportagens, histórias de ficção, blogs, entre outros), com o uso 

de estratégias de escrita (planejamento, produção de rascunho, revisão e edição final), 

apontando sonhos e projetos para o futuro (pessoal, da família, da comunidade ou do 

planeta) 

As "ferramentas de mídias sociais" são sistemas projetados para possibilitar a 
interação social a partir do compartilhamento e da criação colaborativa de 
informação nos mais diversos formatos. Eles possibilitaram a publicação de conteúdos 
por qualquer pessoa, baixando a praticamente zero o custo de produção e distribuição 
ao long tail - antes esta atividade se restringia a grandes grupos econômicos. 

Elas abrangem diversas atividades que integram tecnologia, interação social e a 
construção de palavras, fotos, vídeos e áudios. Esta interação e a maneira na qual a 
informação é apresentada dependem nas várias perspectivas da pessoa que 
compartilhou o conteúdo, visto que este é parte de sua história e entendimento de 
mundo. 

http://www.doutoresdaalegria.org.br/conheca/sobre-os-doutores/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Long_tail
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4) A partir da análise dos elementos verbais e não verbais desta ilustração, 
podemos concluir que se trata de: 

 
A) ( ) Uma postagem do Instagram 
B) ( ) Uma postagem do Youtube 
C) ( ) Uma postagem do Facebook 
D) ( ) Uma postagem do Snapchat 

 
 

 

         DISCIPLINA DE MATEMÁTICA: 
 

Habilidade: 

(EF08MA09). Resolver e elaborar, com e sem o uso de tecnologias, problemas que 

possam ser representados por equações polinomiais de 2º grau do tipo ax2 = b. 

16) Paulo fará uma horta em um terreno de formato quadrado cuja área é 169 

m2. Qual é a medida do lado desse terreno? 

  

 
 

17) Tadeu assentou ladrilhos de formato quadrado em uma parede. A área 

ocupada por cada ladrilho é de 400 cm2. Qual é a medida de cada lado 

desse ladrilho? 

 

Vamos transformar a situação em uma equação! 

X2 = 169 

Resolva essa equação! 

Vamos transformar a situação em uma equação! 

X2 = 400 

Resolva essa equação! 
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18) Pedro e Alice estão estudando equações. Pedro disse um problema e Alice o 

transformou em uma equação. Observe: 
 

a)  

b) A equação elaborada por Alice corresponde ao problema proposto por 

Pedro? 

R   
 

c) Encontre a solução para essa equação. 

R   
 

 
 

  DISCIPLINA DE EDUCAÇÃO FÍSICA: 

4) A raquete é um instrumento utilizado em substituição a mão do atleta (sempre com 
uma bola). Utiliza- se raquete para a prática de diversos desportos , dentre eles o tênis 
de mesa e o de quadra. Assinale o desporto que NÃO utiliza raquete: 

 
a) Tênis b) Squash     c) Beach tennis      d) Futebol 
 

 
                                                 

                 DISCIPLINA DE GEOGRAFIA: 
 

Com o auxilia do mapa do Continente Americano da página 97; responda as 
atividades a 7 e 8. 

 
a). Quais são os paralelos que atravessam o continente americano? 

 
R   
 

 

 

b). b) Em que hemisférios do globo estão localizadas as terras americanas? 

c).  
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R   
 

 

 

d). Que oceanos banham as terras americanas? 

R ________________________________________________________________________ 
 

8- Estados Unidos e Canadá são países de língua inglesa que passaram pelo processo 
de Colonização de povoamento. 

 
Essa parte do continente Americano é chamada de: 

 
a) América Latina 

 
b) América Central 

 
c) América do Sul 

 
d) América Anglo-Saxônica 

 
e) América do Norte 

 
 
DISCIPLINA DE HISTÓRIA: 
 

        HABILIDADE: 

(EF08HI23). Estabelecer relações causais entre as ideologias raciais e o determinismo no 
contexto do imperialismo europeu e seus impactos na África e na Ásia. 

Atividades do livro didático de história página 190: 

1___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

2___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

3___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
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               Atividades do livro didático de história página 191: 

1 a)_________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________
1 b)_________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________
1 c)_________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 
 

DISCIPLINA DE ENSINO RELIGIOSO: 
 

HABILIDADE: 

-Compreender o significado de liberdade e libertinagem; 
-Refletir sobre a importância de respeitar a liberdade e os limites de si próprio e do 
outro. 
-Compreender os princípios morais e os pilares que sustentam nossa convivência 
em sociedade; 

 

RESPONSABILIDADE 
 
O valor de que vos falo, É a 
responsabilidade, Valor muito 
importante, Seja qual for a 
idade. 
 
Se já andas na escola, 
Há responsabilidades a ter, Tens que 
te levantar nas horas, Lavar, vestir e 
comer. 

 

Ao ir para a escola não esqueças, O 
bibe é preciso levar, 

Pois se ele é para tu vestires, És tu 
que te deves lembrar. 
 

Se há um trabalho de casa, Não te 
esqueças de o fazer, Pois se a 
professora te pediu, 
É porque te ajuda a CRESCER. 
 
Se queres levar para a escola, Um 
brinquedo lá de casa, 
És tu que és responsável, 
Para que não desapareça. 
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E na escola não te esqueças, 
Sempre depois de brincar, És o 
responsável, 
De tudo voltar a arrumar. 
 
Pois a responsabilidade cresce, Ao 
mesmo tempo que nós, Desde que 
somos crianças, Até chegarmos a 
avós. 
 
Maria do Rosário Moita de Macedo, Fev.2013 

 
 

O texto acima nos ensina que a responsabilidades começa quando somos crianças e 
nos segue ao longo da nossa vida, quanto mais crescemos e nos tornamos adultos 
mais responsabilidade temos em nosso dia a dia. 
 
Observação: bibe: tipo de avental com mangas, abotoado ou atado nas costas, que 
as crianças usam para proteger as roupas. 

 
 

1) Marque V para as alternativas verdadeiras e F para as alternativas falsas referente 

ao poema responsabilidade: 

( ) o valor que o texto fala é sobre fidelidade. 

( ) responsabilidade não é importante para as pessoas de pouca idade. ( ) os 

trabalhos da escola não ajudam os alunos crescerem. 

( ) segundo o texto tudo que usa na escola você é responsável de arrumar ( ) a 

responsabilidade cresce desde criança até adultos. 

(  ) segundo ao texto , quando começamos a estudara responsabilidade nas horas 

de se lavar vestir e de comer é nossa. 

 

DISCIPLINA DE CIÊNCIAS: 

HABILIDADE: 

EF08CI07/ES-Comparar diferentes processos reprodutivos em plantas e animais, 
diferenciando e descrevendo as partes que compõem seus sistemas reprodutores e 
reconhecendo suas funções, bem como aspectos da reprodução sexuada e 
assexuada, dos tipos de fertilização, do desenvolvimento e da existência de cuidado 
parental, e explicar o papel dos mecanismos reprodutivos na conservação ou 
modificação de características que envolvem a adaptação dos seres vivos em um 
processo evolutivo. 

 

7- A reprodução é a capacidade de um ser vivo de produzir descendentes, 
ou seja, de propagar a sua espécie. Por muito tempo, acreditou-se que micro- 
organismos eram incapazes de se reproduzir, entretanto, hoje se sabe que até 
mesmo bactérias apresentam reprodução. Nesses organismos, geralmente, 
observa-se a divisão de uma célula em duas, em um tipo de reprodução 
conhecido como 
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A) reprodução assexuada. 

B) partenogênese. 

C) conjugação. 

D) reprodução sexuada. 

 

8- Ao analisar alguns anfíbios em seu momento de reprodução, percebeu-se que 
alguns realizam fecundação externa. Um aluno, então, concluiu que se tratava 
de uma reprodução assexuada. O aluno está correto? 
A).Sim, pois na reprodução sexuada obrigatoriamente devem ocorrer relações 
sexuais. 
B).Sim, pois o contato com os gametas ocorreu fora do corpo do animal.  
C).C).Não, pois a reprodução assexuada é exclusiva das bactérias. 
D). Não, pois, em uma reprodução sexuada, é necessária apenas a combinação do 
material genético. 

 

 DISCIPLINA DE ARTE 
 

A fase marajoara 

                                                                    Texto I
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Texto II 
 

4) As duas imagens abaixo são produções que tem a cerâmica como 

matéria – prima. 

A obra estrutura vertical dupla se distingue da urna funeral marajoara ao 
 
 

a) evidenciar a simetria na disposição das peças. 

b) materializar a técnica sem função utilitária. 

c) integrar o suporte em sua contribuição. 

d) abandonar a regularidade na composição 

 

 

 

 

 

                                              FAÇA COM BASTANTE ATENÇÃO! 


