
  

 

 

 

 

 

2º ROTEIRO ou 4ª ATIVIDADE – MARÇO/2021 
 
 

NOME DO ALUNO: _________________________________________________ 8º ANO _____ 
 

ATENÇÃO ALUNOS E PAIS/RESPONSÁVEIS DA ESCOLA PROF. THEREZA CARAMANTE 
CHESINE, segue abaixo orientações para a realização das atividades remotas: 

 Não esqueça de colocar NOME e SÉRIE/ANO nas atividades; 

 Capriche na letra e na organização de suas atividades; 
 Você pode pegar as atividades na escola e no site da prefeitura de Mairinque 

https://www.mairinque.sp.gov.br; 

 Agora alguns professores criaram grupos de WHATSAPP para a 
melhor comunicação entre todos. Os links para entrar nos grupos 
estão disponíveis no facebook da escola. 

 A escola criou uma lista de e-mail por PROFESSOR, para facilitar a comunicação entre aluno 
professor, você pode tirar dúvidas e enviar as atividades por ele. Mas também poderá entregar 
as atividades na escola (do jeito que achar melhor); 

 Entregar as atividades no dia 05/04/21. 
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ATIVIDADE GRAMÁTICAL 

 

A toninha 

 

A toninha é a menor espécie de golfinho que habita as águas brasileiras. As fêmeas, que são 

um pouco maiores que os machos, medem no máximo 1,70 metro de comprimento e os filhotes 

nascem com aproximadamente 70 centímetros. Elas possuem uma coloração pardacenta e o rostro 

(bico) comprido e fino. São dificilmente observadas no mar, devido ao seu comportamento de evitar 

embarcações, seu tamanho pequeno e por passar pouco tempo na superfície para respirar, 

geralmente cerca de dois segundos. Essas características tornam a toninha uma espécie 

desconhecida para a maior parte da sociedade. 

 

Danielle da Silveira Monteiro. Disponível em: <https://www.oeco.org.br/>. (Fragmento com 

adaptações).  

 

Questão 1 – Em “A toninha é a menor espécie de golfinho que habita as águas brasileiras. ”, o 

sujeito do verbo destacado é simples porque: 

(     ) tem apenas um artigo.  

(     ) tem apenas um núcleo.  

(     ) tem apenas um substantivo.  

 

Questão 2 – Identifique o sujeito simples do verbo “medem”: 

(     ) “As fêmeas”.  

(     ) “os machos”.  

(     ) “os filhotes”.  

 

Questão 3 – Na passagem “Elas possuem uma coloração pardacenta e o rostro (bico) comprido e 

fino. ”, o sujeito simples do verbo grifado é: 

(     ) um pronome pessoal.  

(     ) um pronome indefinido.  

(     ) um pronome demonstrativo. 

 

Questão 4 – Sublinhe o sujeito simples que compõe este período do texto: 

 

“Essas características tornam a toninha uma espécie desconhecida para a maior parte da 

sociedade. ” 

 

Questão 5 – O sujeito simples sublinhado na questão anterior: 

(     ) retoma informações.  

(     ) anuncia informações. 

(     ) complementa informações.  

 

https://www.oeco.org.br/
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4ª Atividade de Interpretação Textual 

O futuro é agora 

 

A tecnologia 5G é complexa e desafiadora. Para o diretor da Inatel, Carlos Nazareth Motta 

Marins, ela é vista como irruptiva, por apresentar cenários diferentes dos oferecidos pela tecnologia 

atual. “O primeiro intuito da telefonia foi comunicar com mobilidade. O tempo passou e tivemos várias 

mudanças, mas sempre voltadas à funcionalidade e ao aumento da comunicação de dados. O 5G é 

diferente, pois permite ir além”, conta.  

A nova tecnologia permitirá atender a três cenários diferentes. Segundo o diretor, o primeiro é 

o grande aumento da taxa de dados, que poderão ser até cem vezes maiores do que no sistema 4G. 

A outra possibilidade refere-se ao baixo tempo de latência da rede. Ou seja: a informação demora 

muito menos para chegar de um ponto a outro. “Essa característica permite implantar ações 

inovadoras, como a internet tátil, com tempo de atraso tão pequeno que seria possível fazer uma 

cirurgia a distância, devido à conexão praticamente instantânea”, exemplifica. 

Por fim, o último cenário diz respeito ao número de usuários. Será possível ter muito mais 

usuários conectados à rede – e, nem sempre, humanos. “Atualmente, os aparelhos estão conectados 

a, no máximo, um ou dois equipamentos conectados. Espera-se que, após a mudança, cada usuário 

tenha um smartphone e outros dez aparelhos conectados a seu sistema de comunicação móvel”, 

explica.  

Porém, apesar das grandes inovações tecnológicas, é preciso lembrar que há ressalvas quanto 

a seu uso, e que os benefícios são consenso na comunidade acadêmica. 

 

Revista “MINAS FAZ CIÊNCIA” – dez 2019/jan/fev 2020, p.41. 

 

Questão 1 – Em “A tecnologia 5G é complexa e desafiadora. ”, o texto: 

(     ) enumera vantagens da tecnologia 5G. 

(     ) expõe uma avaliação sobre a tecnologia 5G. 

(     ) levanta uma hipótese sobre a tecnologia 5G. 

 

Questão 2 – Segundo o diretor da Inatel, Carlos Nazareth Motta Marins, a tecnologia 5G “é vista 

como irruptiva”. Por quê? 

_____________________________________________________________________________ 

 

Questão 3 – Na parte “O primeiro intuito da telefonia foi comunicar com mobilidade. ”, a expressão 

sublinhada indica uma circunstância de: 

(     ) meio. 



(     ) modo. 

(     ) intensidade.  

 

Questão 4 – No trecho “O 5G é diferente, pois permite ir além’ [...]”, o fato destacado: 

(     ) explica o anterior.  

(     ) contradiz o anterior.  

(     ) soma-se ao anterior.  

 

Questão 5 – No período “A nova tecnologia permitirá atender a três cenários diferentes. ”, a que 

nova tecnologia o texto se refere? 

_____________________________________________________________________________ 

 

Questão 6 – No segmento “Essa característica permite implantar ações inovadoras, como a internet 

tátil [...]”, o termo “como” introduz: 

(     ) um exemplo de ação inovadora.  

(     ) uma conclusão sobre ação inovadora. 

(     ) uma comparação entre ações inovadoras.  

 

Questão 7 – As aspas destacam no texto: 

(     ) as falas alheias. 

(     ) as escritas informais.  

(     ) as partes mais importantes. 

 

Questão 8 – No fragmento “[...] cada usuário tenha um smartphone [...]”, o verbo grifado exprime 

algo que se espera. Por isso, ele está no modo: 

(     ) indicativo. 

(     ) subjuntivo.  

(     ) imperativo.  

 

Questão 9 – Na passagem, “Porém, apesar das grandes inovações tecnológicas, é preciso lembrar 

que há ressalvas quanto a seu uso [...]”, as vírgulas assinalam: 

(     ) a omissão de uma informação.  

(     ) a intercalação de uma informação.  

(     ) o deslocamento de uma informação.  

HISTÓRIA – PROF.ª CLEIDE – 8º ANO 
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RESUMO SOBRE REVOLUÇÃO FRANCESA 



 

A Revolução Francesa foi o grande movimento social e político do século XVIII. Foi um marco 

na Era das Revoluções Burguesas pelo seu caráter liberal e democrático. Enquadrou-se num 

movimento revolucionário que atingiu todo o Ocidente, mas teve a sua própria originalidade.  

A sociedade francesa da segunda metade do século XVIII era uma sociedade de estamentos, 

composta de dois grupos privilegiados (o clero, primeiro estado, e a nobreza, segundo estado) que 

oprimiam e exploravam um terceiro grupo, constituído pela maioria da população (o terceiro estado, 

formado pelos burgueses, pelos camponeses sem terra e pelos sans-culottes, uma camada 

heterogênea composta de artesãos, aprendizes e proletários. 

Os impostos e as contribuições para o rei, o clero e a nobreza eram pagos pelo terceiro estado. O 

clero e a nobreza não só tinham isenção tributária como ainda usufruíam o tesouro real, através de 

pensões e cargos públicos. Por isso, a principal reivindicação do terceiro estado era a abolição dos 

privilégios e a igualdade civil. Todo esse quadro de injustiças sociais foi denunciado pelos filósofos 

iluministas, o que contribuiu para a eclosão da revolução.  

Em meio ao caos econômico, o descontentamento era geral. Luís XVI tinha que tomar uma 

iniciativa para superar a crise.  

O novo ministro indicado por Luís XVI, Necker, de comum acordo com a nobreza, convenceu o rei 

a convocar a Assembleia dos Estados Gerais, que não se reunia desde 1614. O objetivo era que o 

terceiro estado pagasse os impostos que o clero e a nobreza se recusavam a pagar. A Assembleia 

dos Estados Gerais reuniu-se em maio de 1798, no Palácio de Versalhes.  

O clero e a nobreza tentaram diversas manobras para conter o ímpeto reformista do terceiro 

estado. Dada a intransigência dos estados dominantes, o terceiro estado, reunindo-se em separado a 

15 de junho de 1798, proclamou-se Assembleia Nacional, que a 9 de julho se transformou 

em Assembleia Nacional Constituinte.  

A agitação tomou conta das ruas, e no dia 13 de julho eram formadas as milícias de Paris, 

organização militar-popular. No dia seguinte, 14 de julho, a Bastilha (prisão onde ficavam os presos 

políticos) foi tomada pelo povo (a Queda da Bastilha).  

A revolução estendeu-se ao campo, com maior violência, onde os camponeses saqueavam as 

propriedades feudais e invadiam os cartórios para queimar os títulos da propriedade daquelas terras. 

A Assembleia Constituinte, no dia 4 de agosto, aprovou a abolição dos direitos feudais, e dia 26 

a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. A finalidade dessas leis era a de aliviar as 

pressões da massa.  

O Rei Luís XVI recusou-se a promulgar as leis aprovadas pela Assembleia Constituinte e a massa 

parisiense revoltou-se novamente - foram as jornadas de outubro: o Palácio de Versalhes foi invadido 

e o rei obrigado a morar em Paris.  

Em 1790 foi aprovada a Constituição Civil do Clero, repudiada pelo papa. Em 1791 iniciou-se a 

fase denominada monarquia constitucional, com o rei perdendo seus poderes absolutos, o feudalismo 

abolido, os bens eclesiásticos nacionalizados, a instituição civil do clero e o reconhecimento da 

igualdade civil. 

O rei Luís XVI, que vinha conspirando contra a revolução, tentou fugir, mas foi reconhecido e 

preso, perdendo a pouca confiança que ainda merecia. A invasão da França pelo exército austro-

prussiano e pelo exército dos emigrados, batidos em setembro de 1792, em Valmy, provou a traição 

do rei, que deveria ser julgado. 

A República foi proclamada e a Convenção iniciou o governo, com supremacia dos jacobinos, 

liderados por Robespierre. Defendido pelos girondinos e acusados por Robespierre e Saint-Just, Luís 

XVI foi condenado e guilhotinado a 21 de janeiro de 1793. O julgamento e a execução do rei abalaram 

a Europa: Inglaterra, Holanda e o Santo Império formaram a primeira coligação das forças absolutistas 

da Europa contra a França. A fase da Convenção foi a mais radical. Nela iniciou-se o período 

do Terror, que se estendeu de junho de 1793 a julho de 1794. Para conter o extremismo, Robespierre 

acabou liquidando os líderes da massa, com o Terror atingindo os próprios membros da Convenção. 



Sem o apoio da massa de Paris, Robespierre acabou sendo aprisionado, juntamente com Saint-Just, 

e guilhotinado, quando os girondinos, em julho de 1794, voltaram ao poder.  

Com a morte de Robespierre iniciou-se a fase denominada Reação Termidoriana, que assinala a 

volta da alta burguesia ao poder. Esse período foi marcado por uma série de golpes, tanto da 

direita como da esquerda. Ele se encerra a 9 de novembro de 1799 - o 18 Brumário de Napoleão - 

com a entrega do poder a Napoleão.  

 

Com base no texto, responda:  

EXERCÍCIOS 

 

1. O que foi a Revolução Francesa? 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

2. Qual era a situação econômica da França antes da Revolução? 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

3. Como era dividida a sociedade francesa?  

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

4. Explique os três períodos da Revolução Francesa.  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

5. Após a queda de Luís XVI quem assumiu o Governo? 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 



6. Durante o Diretório, uma personalidade francesa ganhou o prestigio por meio da liderança das 

tropas francesas que lutavam contra os exércitos inimigos. Estamos falando de: 

(    ) Napoleão Bonaparte 

(    ) Maximilien Robespierre 

(    ) Graco Babeuf 
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MIGRAÇÃO  

A população migra para outros lugares em busca de vida melhor, seja para fugir de um país 
que está em guerra, fugir da fome, buscar emprego, seja para fugir de um lugar com chances de 
frequentes desastres naturais, como furacões, terremotos, tsunamis. Aprenderam que há diversos 
tipos de migração (temporária, permanente, espontânea e forçada), aprenderam que chamamos de 
EMIGRANTES quem sai do lugar de origem e IMIGRANTES é quem chega em algum lugar que não 
é o da sua origem. Aprenderam as dificuldades que os migrantes ilegais sofrem, e que devemos 
respeitar a todos independente do lugar de origem. Viram que apesar do preconceito contra os 
imigrantes eles são fundamentais para os países europeus que sofrem com uma população 
envelhecida. Aprenderam qual é o continente mais populoso, viram o que é demografia, a distribuição 
desigual da população, como podemos classificar uma população através de pirâmides etárias e para 
que esse estudo é importante. Com essas informações responda: 

 
 1) A migração pode ser definida como:  
a)  A entrada de migrantes em um determinado país. 
b)  A saída de migrantes de um determinado país para outro.  
c)  O deslocamento populacional pelo território de um país.  
d) As políticas públicas de controle de natalidade implantadas pelo governo para controlar o 
crescimento populacional.  
e)  Qualquer deslocamento espacial realizado por uma pessoa ou por parte de uma população. 
 
 2)  Quando um indivíduo sai de um país em busca de melhores condições de vida, ele recebe o nome 
de: 
 a) emigrante.  
b) forasteiro.  
c) imigrante.  
 
d) peregrino.  
e) gringo. 
 
3) Descreva os motivos que levam uma pessoa migrar para outro lugar. 
 
4) Explique qual a razão do Brasil ter baixa densidade demográfica mesmo sendo populoso.  
 
5) A dinâmica demográfica brasileira ilustra o acelerado crescimento ocorrido a partir de 1940 [...]. 
Esse processo foi contínuo até 1960, quando o crescimento populacional atingiu o ápice, com taxas 
médias de crescimento de quase 3% ao ano. A partir daquela década, elas começaram a declinar até 
atingir 1,6% no censo de 2000 – e continuam em queda”. (LUCCI, E. A. et. al. Território e sociedade 
no mundo globalizado: Geografia Geral e do Brasil. Ensino Médio. Editora Saraiva, 2005. p.322.)  
Sobre as variações no crescimento da população brasileira, assinale a alternativa que NÃO aponta 
um dos motivos de sua involução recente: 
a) Disseminação de métodos contraceptivos. 
b) Inclusão da mulher no mercado de trabalho.  
c) Intensificação do processo de urbanização.  
d) Controle estatal sobre os índices gestacionais.  
e) Difusão do planejamento familiar.  
 
 



6) Relacione os indicadores demográficos às suas respectivas definições:  
(1 ) Taxa de natalidade 
( 2 ) Taxa de mortalidade  
( 3 ) Taxa de fecundidade 
( 4 ) Crescimento vegetativo  
(   ) Número de óbitos ocorridos no período de um ano calculado a cada mil habitantes. 
(   ) Representa a média de filhos por mulher ao longo de seu período fértil.  
(    ) Número de nascidos vivos no período de um ano, excluindo o número de crianças que nasceram 
mortas, calculado a cada mil habitantes. 
(   ) Representa a diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade no período de um ano. 
 
7) Um indivíduo que chega em determinado país que não é o de sua origem é chamado de:  
a) emigrante.  
b) forasteiro.  
c) imigrante. 
 d) peregrino.  
e) gringo.  
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TEMA 4: ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL 

 
Uma alimentação saudável é uma alimentação balanceada, ou seja, que tenha variedade de 

alimentos e seja realizada de forma moderada e equilibrada, qualitativa e quantitativamente. Uma 
alimentação saudável é essencial para o bem-estar físico e menta do indivíduo. 

Importância 

A alimentação inadequada é um dos fatores que contribuem para diversos problemas de saúde. 
Alimentar-se de forma incorreta, com a ingestão de alimentos pobres em nutrientes e ricos, 
principalmente, em sódio e gordura associada ao sedentarismo, contribui para o aumento da 
obesidade, aumento da pressão arterial e aparecimento de diversas doenças, como as doenças 
cardiovasculares  (responsáveis por cerca de 30% das mortes anuais no mundo). 

Uma alimentação saudável é essencial para o bom funcionamento do organismo. Os alimentos 
possuem quantidades diferenciadas de nutrientes, assim, quanto maior a diversidade de alimentos 
ingeridos e em quantidades adequadas, maior a diversidade de nutrientes ingerida, e sabemos que 
esses são essenciais para nosso bem-estar físico e psicológico. 

A ENERGIA DOS ALIMENTOS 

Para suprir as necessidades de nutrientes do nosso organismo, ou seja, para ficarmos bem 
alimentados, basta comer o suficiente. Não devemos exagerar. 

Quando o organismo obtém mais energia do que gasta, seu peso aumenta. A obesidade 
geralmente é consequência de um excesso de energia no organismo em relação ao gasto. O excesso 
de carboidratos, por exemplo, é convertido em gordura e armazenado em células que forma o tecido 
adiposo. 

A atividade muscular é a principal forma de gastar energia. Metade da energia gasta por uma 
pessoa corresponde à sua atividade muscular. Mas essa produção varia conforme as atividades 
realizadas por cada pessoa. Num operário da construção civil, por exemplo, aproximadamente ¾ de 
sua energia são gastos dessa forma. 

Se você observar o corpo de um atleta que pratica esporte regularmente, perceberá como a 
atividade muscular contribui para reduzir a quantidade de gordura no organismo. 

Calorias: medindo a energia dos alimentos 

Os alimentos, como carboidratos, lipídios e proteínas, possuem energia. E essa energia pode 
ser medida. A unidade de medida da energia contida nos alimentos é a caloria (cal). Uma caloria é a 
quantidade de calor necessária para aumentar em um grau Celsius (1ºC) a temperatura de uma grama 

https://escolakids.uol.com.br/ciencias/cloreto-de-sodio.htm
https://escolakids.uol.com.br/ciencias/obesidade.htm


de água. Como a caloria é uma unidade muito pequena, é mais fácil medir a quantidade de energia 
dos alimentos em quilocalorias (Kcal): uma quilocaloria (1Kcal) é igual a mil calorias (1000 cal). 

Observe alguns exemplos de alimentos e suas respectivas quantidades aproximadas de energia: 

Alimento Quantidade  Calorias 
Café com açúcar 1 xícara de 50 ml 33 
Suco de abacaxi natural 1 copo de 240 ml 100 
Costeleta de porco 2 unidades (100g) 483 
Hambúrguer bovina 1 unidade (56g) 116 
Salsinha 1 unidade (40g) 120 
Biscoito Recheado chocolate 1 unidade 72 
Biscoito integral de trigo 1 unidade (15g) 28 
Banana 1 unidade (65g) 55 
Batata 100g 83 
Leite integral 1 copo 166 

Ovo 1 unidade 77 

A quantidade de calorias necessárias a uma pessoa depende da sua idade, seu sexo, de seu 
peso e de sua atividade física. Veja alguns exemplos: 

Fases da vida 
Energia necessária (valores aproximados em 
Kcal/dia) 

Bebê em fase de amamentação 950 
Mulher em fase de amamentação 3100 
Adolescente do sexo masculino 3200 
Adolescente do sexo feminino 2300 
Veja agora a quantidade de calorias gastas em algumas atividades do cotidiano por 1hora: 

Atividades Energia gasta (valores aproximados em Kcal/dia) 
Assistir aula 126 
Assistir TV 70 
Dormir (8h) 60 
Dançar 315 
Correr 560 
Nadar devagar 560 
Andar de bicicleta 400 

Pelos exemplos, verificamos que até dormir gastamos energia, pois, nesse período, as funções 
do corpo continuam ocorrendo. Portanto, escolher adequadamente os alimentos é uma tarefa 
importante. Cada pessoa deve procurar saber qual a quantidade e a qualidade dos alimentos de que 
necessita. Muitas vezes podemos conseguir essa informação em postos de saúde, com nutricionistas 
ou médicos. 

ATIVIDADES: 
O gráfico abaixo informa a quantidade de calorias gastas por uma pessoa, no período de 1 

hora, quando faz determinadas atividades: 
 

 
 
Analisando os dados apresentados, responda: 
 
1) Qual é a atividade que gasta mais calorias? 
 
2) Qual é a atividade que gasta menos calorias? 



   

 
3) Quais atividades gastam mais de 300 calorias? 
 
4) Qual é a diferença entre as quantidades de calorias gastas ao ficar sentado e ao jogar basquetebol? 
 
5) Qual é a diferença entre as quantidades de calorias gastas ao nadar e ao correr? 
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ORIENTAÇÕES: 

 Caso o espaço seja insuficiente, resolva em uma folha avulsa, transcreva as respostas para a 

folha de atividades, mas não se esqueça de entregar também a folha com as resoluções. 

 DICAS DE VÍDEO-AULAS:  https://youtu.be/3LQ2Tnjimcc    

                                              https://youtu.be/1JT_0FyzPzA 
                                              https://youtu.be/ih98tccoCsM 
                                              https://youtu.be/X6MxNW9fM2M 
                                              https://youtu.be/0hQJwzzsqww 

 

                                                              CONJUNTOS NUMÉRICOS                                                                                      
 

Todos os números que conhecemos se localizam em diferentes grupos. Na Matemática 
chamamos esses grupos de conjuntos, onde cada conjunto apresenta suas características 
específicas.  
 
Conjunto dos números naturais: são utilizados para contar. É representado pelo símbolo ℕ. 

ℕ = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ...} 

 

Conjunto dos números inteiros: é a reunião dos números naturais com os números inteiros negativos. 
É representado pelo símbolo ℤ. 

ℤ = {...-4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, ...}  

 
 

 

Conjunto dos números racionais: 

Os números racionais são os números que podem ser escritos na forma de fração. Esses 
números podem também ter representação decimal finita ou decimal infinita e periódica. 

Observe que o conjunto dos números racionais contém o conjunto dos números inteiros, que 
por sua vez contém o conjunto dos números naturais, ou seja ℕ ⊂ ℤ ⊂ ℚ. 

 

 A partir da definição de frações, os números racionais podem ser 
representados por: 

                    
 
 
 

Nessa definição, dizemos que o conjunto dos números racionais é composto por todas as frações 
de “a” por “b”, em que “a” é um número inteiro e “b” é um número inteiro diferente de zero. 

https://youtu.be/3LQ2Tnjimcc
https://youtu.be/1JT_0FyzPzA
https://youtu.be/ih98tccoCsM
https://youtu.be/X6MxNW9fM2M
https://youtu.be/0hQJwzzsqww


 

Números que podem ser escritos na forma de fração: 

1 – As próprias frações 

2 – Os números inteiros 

Qualquer número inteiro pode ser escrito na forma de fração. O número 5 pode ser escrito como 
5

1
 ou 

como 
10

2
, por exemplo. O número -7 pode ser escrito como −

7

1
  ,como −

21

3
 , etc. 

3 – Decimais finitos 

Qualquer decimal finito, ou seja, que possui um número limitado de casas decimais, pode ser escrito 
na forma de fração. 

 Exemplos:  

0,3 = 
3

10
                      1,59 = 

159

100
                - 0,001 = −

1

1000
             0,4 = 

4

10
 = 

2

5
 

4 – Dízimas periódicas 

Uma dízima periódica é um decimal infinito em que existe um período, ou seja, uma repetição de um 
ou mais algarismos na parte decimal.  

0,222... = 
2

9
                          1,3333... = 

12

9
                   0,454545... = 

45

99
 = 

15

33
 

(período: 2)                           (período: 3)                       (período: 45) 

Exemplos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMO TRANSFORMAR UMA FRAÇÃO EM NÚMERO DECIMAL? 

 

Basta dividir o numerador da fração pelo denominador. 

Exemplos: 

 a) 
3

6
 = 0,5  (3 : 6 é igual a 0,5)                              c)  

7

9
  = 0,777... (7 : 9 é igual a 0,7777...) 

 b) −
1

5
  = - 0,2    ( -1 : 5 é igual a - 0,2)                 d) 

29

2
  = 14,5  ( 29 : 2 é igual a 14,5) 

 

TRANSFORMAÇÃO DE NÚMERO DECIMAL EXATO EM FRAÇÃO 

O numerador será o número decimal sem a vírgula e o denominador será uma potência de 
10, ou seja, será o algarismo 1 acompanhado da quantidade de zeros equivalente ao número de 
casas decimais do número decimal. 

 
  
 
 
 
 
 
 

 
Outros exemplos: 
 

(No exemplo “a”, a fração 
25

100
 foi simplificada por 25 e resultou na fração 

1

4
) 

 
 

 



TRANSFORMAÇÃO DE DÍZIMA PERÓDICA EM FRAÇÃO 

 

Nesse momento vamos apenas aprender a transformar as dízimas periódicas simples (quando 
o período aparece logo após a vírgula) em frações.  Quando o número decimal for menor que 1, ou 
seja, quando a parte antes da vírgula for zero, o numerador da fração será o número equivalente ao 
período. Quando o período for formado por apenas 1 algarismo, o denominador terá um número 9. Se 
for formado por 2 algarismo, terá dois números 9 e assim por diante. Essa fração encontrada é a 
fração que deu origem a dízima periódica e é chamada de FRAÇÃO GERATRIZ. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Obs.: Numa dízima periódica, o período pode ser representado com um traço horizontal sobre ele. 
Dessa forma não precisa mostrar a repetição do número seguido pelas reticências. 

 

 
 

RETA NUMÉRICA 

Entre dois números inteiros consecutivos, existem infinitos números racionais. Podemos    
representá-los em uma reta numérica. É mais fácil localizá-los quando aparecem na forma decimal. 

Portanto, uma maneira prática de localizar as frações na reta numérica é transformá-las em 
números decimais. 

 
 
 
 
 
 
 

EXERCÍCIOS 
 
1) Coloque cada número no diagrama de acordo 

com o conjunto ao qual ele pertence: 

 

0,4 -7   45 

−
1

2
 

 0 1,5 

-10 8

9
 

3,222... 

 

 



2) Dê a representação decimal das frações abaixo: 

a) 
9

2
  =                                                       c) 

2

9
  = 

  

 

b) - 
3

4
  =                                                     d) 

5

3
 =  

3) Na reta numérica, quais são os números inteiros localizados entre -8 e -5? 

 
 
 

4) Entre quais números inteiros se localiza o número racional - 3,75 ? 

 
 

5) Escreva os números decimais abaixo na forma de fração: 

a) 0,31 =                                  c) 0,003 = 

 

 

b) 0,8 =                                   d) 0,09 

 

6) Encontre a fração geratriz das dízimas periódicas abaixo: 

a) 0,555... =                  b)  0,161616...=                  c) 0,1111... =           d) 0,314314...=   

 
 
7) Localize com um ponto os números a seguir na reta numérica conforme o exemplo: 

    A = 4         B = - 1            C = −
𝟏𝟐

𝟒
           D = 

𝟑

𝟐
             E = −

𝟓

𝟐
             F = 

𝟏𝟒

𝟒
 

  
 
 
 
 
 

 

TESTES – Assinalar com um X a alternativa verdadeira. 

8) 112 torcedores de um determinado time pretendem alugar alguns ônibus para irem assistir um jogo 

no Estádio.  Os ônibus disponíveis têm 42 lugares.  Quantos ônibus devem ser alugados? 

a.(      ) 2                          b.(      ) 3                      c.(      ) 4               d.(      ) 2,6666... 
 
9) Qual dos números abaixo representa um número inteiro? 

a.(      )  - 2,5                    b.(       )  
1

3
                     c.(       ) −

3

5
            d.(       ) √100 

 
10) Qual dos números abaixo não representa um número natural? 

a.(      )  0                        b.(       ) √25                  c.(       ) 8               d.(       ) -10 
 
11) Em qual das alternativas aparece uma dízima periódica? 

           a.(      )  2                          b.(       ) √36                  c.(       ) – 0,252525...         d.(       ) 0,444 
    

12) O número fracionário 
13

5
 representa: 

a.(     ) 13,5                       b.(      ) 2,6                    c.(       ) 5,13                     d.(      ) 1 
          

 
 
                                                                                               Bons estudos!                                  Professora Marli                                                                                                  
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ORIENTAÇÕES: 

 Caso o espaço seja insuficiente, resolva em uma folha avulsa, transcreva as respostas 

para a folha de atividades, mas não se esqueça de entregar também a folha com as 

resoluções. 

 DICAS DE VÍDEO-AULAS:  https://youtu.be/OELDzJsbNa8 

                                              https://youtu.be/jbX2cElLA70 
                                              https://youtu.be/smMm6vA4aVA 
 

TRIÂNGULOS 
 

Elementos de um triângulo 

 
 
 
 

Os pontos A, B e C são os vértices do triângulo ABC. 

Os segmentos 𝑨𝑩̅̅ ̅̅ , 𝑩𝑪̅̅ ̅̅  e 𝑨𝑪̅̅ ̅̅  são os lados desse triângulo. 

O triângulo tem 3 ângulos internos: �̂� , �̂� e �̂�. 
O perímetro de um triângulo é a soma das medidas de seus 3 
lados. 
 

Classificação dos triângulos: 
 

 
Soma dos ângulos internos do triângulo retângulo 

A demonstração ao lado 
nos mostra que “a soma 
das medidas dos 
ângulos internos de um 
triângulo qualquer é 
igual a 180°”. 

 

 

 

https://youtu.be/OELDzJsbNa8
https://youtu.be/jbX2cElLA70
https://youtu.be/smMm6vA4aVA


Exemplo: Qual é o valor do ângulo x no triângulo abaixo? 

         35°+ 40° = 75° 

          x = 180° - 75°  

          x = 105° 

 

 

 

 

 

Propriedades dos ângulos externos de um triângulo 

Ângulo externo: é formado por um dos lados do triângulo e pelo prolongamento do 
lado adjacente.  (Adjacente = junto, ao lado, “vizinho”) 

 

Na figura, os ângulos externos são �̂� , �̂� e �̂�. 
 
Cada ângulo externo é igual à soma dos outros dois internos 
não adjacentes a ele. 
 

         �̂� = �̂� + �̂�             �̂� = �̂� + �̂�         �̂�  = �̂� + �̂�        
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exemplo: 
Qual é o valor de x em cada um dos triângulos: 
a)                                                                           b)  

                                               
                                               x = 75 + 30 
                                               x = 105° 

 
 
                                                             

                                                          140 = 75 + x 
                                                                     x = 140 – 75 

                                                             x = 65° 

 
 
 
 
 



EXERCÍCIOS 
1) Dois ângulos de um triângulo medem, respectivamente, 27° e 41°. Quanto mede o 

terceiro ângulo? 

 

2) Num triângulo com dois ângulos congruentes, o ângulo diferente mede 25°. Quanto 

mede cada um dos ângulos congruentes? (Congruentes = medidas iguais) 

 

 
3) Observe a figura abaixo e responda: 

 

a) Quanto medem os ângulos externos? 

a = ______       b = _________   c = _________ 
 

b) Qual é a soma dos ângulos externos? 

____________________ 
 
 
 
 
4) Observe a figura e 

responda: 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5) O perímetro de um triângulo isósceles é de 50 cm e cada um dos dois lados congruentes 

tem 18 cm de comprimento. Qual é o comprimento do outro lado? 

 
 

6) Calcule o valor de x? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
7) Observe as figuras I e II abaixo: 
 

 
A figura I contém 3 triângulos. O número de 
triângulos na figura II é: 
a. (     ) 6                    c.  (     ) 10 
b. (     ) 8                    d.  (     ) 12 
 
8) Responda. 
a) Como é chamado o triângulo que tem os 

três ângulos agudos? 
_______________ 

b) Como é chamado o triângulo que tem 
pelo menos dois lados de medidas 
iguais? 

__________________ 
 
c) Como é chamado o triângulo que tem os 

três lados de medidas diferentes? 
_____________________ 
 
9) Qual é o valor de x quando o perímetro 

é 56 cm? 

10)  Qual é o perímetro da figura abaixo? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
11) O trajeto da vovó pela casa tem a forma do 
triângulo cujos valores dos ângulos internos 
estão indicados na figura. 
Com essas informações, determine o valor do 
ângulo a: 

a.(     )  42°           c.(     )  52° 
b.(     )  48°           d.(     )  90° 
 
12) Calcule a medida do terceiro ângulo em 
cada um dos triângulos: 
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A história da ginástica confunde-se com a história da Educação Física, tendo se desenvolvido 

e sistematizado aos poucos. 

A prática da atividade física visando a melhora da capacidade física sempre esteve presente, 

embora as motivações fossem diferenciadas dependendo da época ou do local. A ginástica é 

classificada em duas modalidades, as competitivas onde existe competição, como nas olimpíadas e 

também as não competitivas, como as praticadas em academias. A ginástica muitas vezes é 

procurada para quem quer melhorar o corpo, emagrecer ou até mesmo fortalecer os músculos e 

melhorar o aperfeiçoamento mental em forma de relaxar a mente. 

A ginástica desenvolveu-se efetivamente na Grécia antiga, a partir dos exercícios que os 

soldados praticavam, incluindo habilidades e também acrobacias. 

A palavra Ginastica, surgiu do grego Gymnastiké, que é a arte de fortificar o corpo e também 

dar-lhe agilidade. Ela se tornou um esporte olímpico a partir da Grécia, pois os gregos começaram a 

utilizar nas Olimpíadas de Atenas no ano de 1896, mas só para os homens. E foi no ano de 1928 que 

a participação das mulheres foi liberada em Amsterdã. 

Como foi citada no começo do texto, a ginástica esta classificada em duas modalidades, as 

competitivas e não competitivas.  

Entre as competitivas estão: 

 Ginástica acrobática; 
 Ginástica artística; 
 Ginástica rítmica; 
 Ginástica de Trampolim. 

 Na Ginástica Artística, também conhecida como olímpica contempla alguns aparelhos como: 

solo, trave, salto sobre a mesa e barra assimétrica no feminino. No masculino solo, salto sobre a mesa, 

cavalo com alça, argola, barra fixa, barra paralela. 

 A Ginástica Rítmica envolve elementos (materiais) na sua execução como fitas e arco. 

 A Acrobática como nome já diz requer acrobacias, movimentos de equilíbrio, geralmente em 

equipe. 

 A Ginástica de trampolim exige um trampolim (uma cama elástica especifica), onde o atleta 

tem que atuar com perfeição nos seus movimentos. 

Entre as não competitivas estão: 

a. Contorcionismo; 
b. Ginástica cerebral; 
c. Ginástica laboral; 
d. Ginástica localizada de academia; 
e. Hidroginástica. 

https://www.infoescola.com/esportes/ginastica-ritmica/
https://www.infoescola.com/esportes/ginastica-de-trampolim/
https://www.infoescola.com/educacao-fisica/contorcionismo/
https://www.infoescola.com/educacao-fisica/ginastica-laboral/
https://www.infoescola.com/educacao-fisica/hidroginastica/


Responda 

1. Quais modalidades das ginásticas fazem parte dos jogos olímpicos? 

 

 
2. Relacione as colunas 

( 1 ) Ginástica acrobática:                                

( 2 ) Ginástica rítmica:  

( 3 ) Ginástica de Trampolim:  

( 4 ) Ginástica artística:  

 

 (    ) também é uma forma que se deve ter força, equilíbrio e habilidade, um exemplo, é o cavalo com 
alças; 

(   ) nesta modalidade são usados um e dois trampolins para um ou dois atletas que devem executar 
uma série de dez elementos; 

(   ) esta modalidade envolve movimentos em forma de dança em variados tipos e dificuldades e 
também com a utilização de pequenos equipamentos; 

(   ) que tem como objetivo fazer acrobacias de forma que se tenha habilidade, força, equilíbrio, 
flexibilidade e também é realizada em equipe. 
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Breve História da Música 
 

Como era a divulgação da música na antiguidade?  Será que sempre foi possível ouvir música 

como ouvimos hoje, em todos os lugares? 
 

Nem sempre foi possível ouvir música em todos os lugares como agora. 
 

A História da música é muito antiga, visto que desde os primórdios os homens produziam diversas 
formas de sonoridade. A música é um tipo de arte que trabalha com a harmonia entre os sons, o ritmo, 
a melodia e voz. Todos esses elementos são importantes e podem nos transportar para outro tempo 
e espaço, resgatar memórias e reacender emoções.  Ainda na pré-história, os seres humanos 
começaram a desenvolver ações sonoras baseadas na observação dos fenômenos da natureza. Os 
ruídos das ondas quebrando na praia, os trovões, a comunicação entre os animais, o barulho do vento, 
as batidas do coração; tudo isso influenciou as pessoas a também explorarem os sons que seus 
próprios corpos produziam. Como, por exemplo, os sons das palmas, dos pés batendo no chão, 
 

No Egito Antigo, a música era muito presente, configurando um importante elemento religioso. Era 
empregada de forma a complementar os rituais sagrados em torno da agricultura, que era farta na 
região e os instrumentos utilizados eram harpas, flautas, instrumentos de percussão e cítara - que é 
um instrumento de cordas derivado da lira. 

https://www.infoescola.com/esportes/ginastica-ritmica/
https://www.infoescola.com/esportes/ginastica-de-trampolim/
https://www.infoescola.com/esportes/ginastica-artistica/


 
Na Índia e China a música também estava fortemente relacionada à espiritualidade o instrumento 

mais popular entre os chineses era a cítara. 
 
Na Grécia Antiga a música funcionava como uma espécie de elo entre os homens e as divindades.  

Tanto que a palavra “música” provém do termo grego mousikē, que significa "a arte das musas". As 
musas eram as deusas que guiavam e inspiravam as ciências e as artes. 

 
Durante a Idade Média a Igreja Católica esteve bastante presente na sociedade europeia e ditava 

a conduta moral, social, política e artística. Naquela época, a música teve uma presença marcante 
nos cultos católicos, O Papa Gregório I classificou as regras para o canto que deveria ser entoado nas 
cerimônias da Igreja e intitulou-o como canto gregoriano. 

 
No renascimento - que compreende o século XIV até o século XVI - a cultura sofreu transformações 

e os interesses estavam voltados para a razão, a ciência e o conhecimento do próprio ser humano. 
Tais preocupações se refletiram também na música, que apresentava características mais universais 
e buscava se distanciar dos costumes da Igreja. 

 
Atividades 

 

1º Assinale a alternativa incorreta: 
 

(    ) a música trabalha com a harmonia entre os sons, o ritmo, a melodia e voz 
 

(    ) a música pode nos transportar no tempo e espaço, resgatar memórias e emoções. 

 
(   )  o Papa Gregório criou o canto em razão da ciência canto gregoriano. 
(    )   “música"   provém   do   termo grego mousikē. 
 
2º Assinale V para verdadeiro ou F para falso: 

 
(    ) a cítara é um instrumento de cordas derivado da lira 
 
(    ) No renascimento os interesses estavam voltados para a razão, a ciência e o 
conhecimento do próprio ser humano. 
 
(    ) o instrumento mais popular entre os chineses era órgão 
 
( ) na Idade Média a Igreja Católica esteve bastante presente na sociedade europeia e 
ditava a conduta moral, social, política e artística 
 
3º Assinale a alternativa correta com relação a música na Idade Média 
 
(    ) quem ditava as regras para música e outras atividades sociais era a Igreja 
 
(    ) a música procurava se distanciar da igreja 
 
(    ) a música mundana invadiu a igreja graças ao Papa Gregório 
 
(    ) o canto gregoriano era entoado somente por monges 
 

 

4º Ouça a música “ Vozes da tranquilidade” (canto gregoriano), faça um desenho pode ser 
abstrato registre suas impressões, seus sentimentos em relação a música: 
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