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3º ROTEIRO DE MAIO ou 11ª ATIVIDADE – MAIO/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; 

 Os professores criaram grupos de WHATSAPP para a melhor 
comunicação entre todos.  

 ENTREGAR DO DIA 24/05/21 ATÉ 28/05/21. 
 

8º ANO A 

PROFESSOR(A) MATÉRIA E-MAIL 

CRISTIANE GRAMÁTICA/LIPT atividadescristianetcc@outlook.com 

CLEIDE HISTÓRIA cleide.mk@hotmail.com 

SANDRA GEOGRAFIA dmaktb@gmail.com 

KARINA CIÊNCIAS karinahfischer.kf@gmail.com 

MARLI MATEMÁTICA marlifernandes_rodrigues@hotmail.com 

LILIAN EDUCAÇÃO FÍSICA limesqta@gmail.com 

SILVIA ARTE silviaregico@yahoo.com.br 

INGLÊS INGLÊS  

 

8º ANO B 

PROFESSOR(A) MATÉRIA E-MAIL 

CRISTIANE GRAMÁTICA/LIPT atividadescristianetcc@outlook.com 

CLEIDE HISTÓRIA cleide.mk@hotmail.com 

SANDRA GEOGRAFIA dmaktb@gmail.com 

KARINA CIÊNCIAS karinahfischer.kf@gmail.com 

MATEMÁTICA MATEMÁTICA atividadesmatematicatcc@outlook.com 

LILIAN EDUCAÇÃO FÍSICA limesqta@gmail.com 

SILVIA ARTE silviaregico@yahoo.com.br 

INGLÊS INGLÊS  

 

DISQUE 100- DENÚNCIA DE ABUSO E EXPLORAÇÃO CONTRA A CRIANÇA E ADOLESCENTE. 

VOCÊ FICA NO ANONIMATO 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE 

Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo 
  "E.M. “PROFª THEREZA CARAMANTE CHESINE” 

Rua Bráulio Vasconcelos de Menezes, 309 - Marmeleiro - Mairinque – SP 
Tel.: (11) 4708-4526 – E-mail: em.therezacaramante@mairinque.sp.gov.br 

https://www.mairinque.sp.gov.br/
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Busque no texto as palavras para decifrar o enigma e encontre-as no caça-palavras. 
 
1) O ___________ sexual acontece quando um adulto, homem ou mulher, ou mesmo 
um adolescente mais velho busca satisfazer seus desejos sexuais com um menino 
ou uma menina. 
2) Já a ____________________ tem a ver com a questão econômica. 
3) As ________________ são meninas e meninos que nem entraram na 
adolescência ainda (menores que treze anos). 
4) Não é possível reconhecer o ______________ somente olhando para ele na rua. 
5) _________________ se um adulto quiser muito ficar sozinho com você. 
6) Para _________________ a internet é o principal meio de divulgação sobre a 
pedofilia. 
7) Se você ou um amigo é vítima de abuso, é importa falar com um _________ de 
sua confiança sobre o problema. 
8) Peça ___________ ao Conselho ______________ que é o responsável por zelar 
pelo cumprimento dos direitos das crianças e adolescentes. 
9) O nosso ___________ é a nossa primeira casa. 

 

 



8 
 

GRAMÁTICA – PROF.ª CRISTIANE – 8º ANO 

3ºROTEIRO DE MAIO 2021 

ATIVIDADE GRAMATICAL 

1ª AULA 

                                      Artigos definidos 

A importância das formigas  

As formigas são animais invertebrados que compõem, aproximadamente, 20% da biomassa animal 

terrestre do planeta – o que supera o peso de toda a humanidade. O estudo das formigas e de sua 

relação com ____ Homo sapiens (ou seja, nós, os seres humanos) é a especialidades dos 

Entomologistas. 

 De acordo com os pesquisadores, o impacto econômico negativo que as formigas-cortadeiras 

exercem sobre as atividades agrícolas é uma das principais justificativas dos estudos empreendidos 

acerca das espécies. 

                                                 Verônica Soares. Disponível em: (Fragmento). 

 

                                       2ª  e 3ª AULA 

 1 – No segmento “As formigas são animais invertebrados [...]”, o artigo define: 

 (    ) um verbo. 

 (    ) um adjetivo. 

 (    ) um substantivo. 

 

  2 – Em “[...] o que supera o peso de toda a humanidade.”, o termo “a” é: 

(    ) preposição.  

(    ) artigo definido. 

(    ) pronome pessoal. 

  

 3 – O trecho abaixo foi transcrito sem o artigo definido. Coloque-o:  

 “O estudo das formigas e de sua relação com ____ Homo sapiens [...]” 

 

 4 – Na passagem “[...] o impacto econômico negativo que as formigas-cortadeiras exercem [...]”, 

os artigos definidos indicam: 

 (    ) o mesmo gênero. 

 (    ) o mesmo número. 

 (    ) gênero e números diferentes. 
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 5 – Na parte “[...] estudos empreendidos acerca das espécies. ”, o vocábulo destacado é a 

contração de uma preposição com o artigo definido “as”. Identifique-a: 

 (    ) “de”. 

 (    ) “em”. 

 (    ) “por”. 

LIPT – PROF.ª CRISTIANE – 8º ANO 

3ºROTEIRO DE MAIO 2021 

INTERPRETAÇÃO TEXTUAL 

1ª AULA 

Os contos africanos são narrativas curtas e com linguagem simples, que transmitem 

ensinamentos e memórias da cultura de vários povos da África. Transmitidos oralmente ao longo 

das gerações, a autoria de muitos deles é desconhecida. 

As duas mulheres e o céu 

                                                                                                                                                                                                                             

(conto africano)  

   No começo dos tempos, a distância entre o céu e a terra era bem pequena: não passava da altura 

de uma girafa. 

 Certo dia, numa aldeia africana, duas mulheres estavam com os seus pilões amassando grãos de 

trigo. As duas não paravam de falar. Era uma fofoca atrás da outra. Uma delas, empolgando-se muito 

com o falatório, levantou o pilão tão alto que fez um furo no céu. _ Aiiiiiiiiiiiiiiiiii! – gritou o céu. 

 Tão animadas com a conversa, estavam as duas mulheres, que não ouviram o grito. 

 Acontece que não parou por aí. O espaço celeste começava a ganhar furos e mais furos porque as 

duas mulheres, de tão empolgadas com a conversa, não perceberam que seus pilões rasgavam o 

céu, que continuava a gritar. 

 Lá em cima, o tapete azulado chorou, berrou e nada adiantou. Finalmente, tomou uma decisão: 

 - Assim não dá mais, vou me afastar da terra o máximo que puder.  

Subiu, subiu o mais alto que pôde. Quando chegou lá no topo do mundo, sossegou: 

 - Aqui está bom. Ninguém mais vai conseguir me furar. 

 Todos os furos que as duas mulheres fizeram nunca mais foram fechados. Os africanos dizem que 

esses furos podem ser vistos diariamente durante a noite: são as estrelas do céu. 

 

           BRENMAN, Ilan. “As narrativas preferidas de um contador de histórias.” 
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                                 2ª AULA 

1) Qual é a principal intenção do texto:  

(   ) Defender uma opinião sobre o surgimento do universo. 

 (   ) Explicar o surgimento das estrelas do céu.  

 (   ) Dar informações sobre o céu. 

 (   ) Apresentar o continente africano.  

 

2) Aponte o principal fato que motivou a história.  

(   ) “[...] duas mulheres estavam com os seus pilões amassando grãos de trigo.” 

 (   ) “As duas não paravam de falar.” 

(   ) “Era uma fofoca atrás da outra.” 

(   ) “Uma delas...levantou o pilão tão alto que fez um furo no céu.” 

 

 3) No trecho: “-Aiiiiiiiiiiiii !– gritou o céu.”, a reação do céu ao furo foi apresentada por meio de: 

 (   ) Um verbo que exprime dor.  

(   ) Um substantivo que exprime dor. 

 (   ) Uma interjeição que exprime dor. 

 (   ) Um adjetivo que exprime dor. 

 

 4) O céu começa a resolver o problema quando: 

 (   ) chora e berra muito. 

 (   ) decide afastar-se da terra o máximo possível. 

 (   ) sobe o mais alto que pode. 

 (   ) chega ao topo do mundo. 

 

5) No texto: “As duas mulheres e o céu”, o narrador é personagem ou é observador? Explique com 

suas palavras.  

 

 

                               3ª e 4ª AULA 

: 

 1 – O conto africano acima é de natureza: 
 
a) ficcional 

b) científica 

c) jornalística 

d) didática 
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2 – Predomina no texto: 
 
(   ) a linguagem formal. 

(   ) a linguagem informal. 

  

 3 – Segundo o texto, qual foi a atitude das mulheres diante do grito do céu? 

R: 

   4 – De acordo com o conto africano, os furos no céu, feitos com os pilões pelas duas mulheres 
da aldeia, tiveram uma consequência. Identifique-a: 

R. 

  5– O conto apresenta duas expressões que retomam o termo “céu”, evitando a repetição. 
Localize-as: 

R.  

                       HISTÓRIA – PROF.ª CLEIDE – 8º ANO 

3ºROTEIRO DE MAIO 2021 
Nome: 

 

A chegada da Família Real 
A partir de 1804, quando Napoleão Bonaparte tornou-se imperador dos franceses, a vida da Europa 
não foi mais a mesma. 
A ganância de Bonaparte em expandir os êxitos da Revolução Francesa para fora do Império fez 
com que ele colecionasse inimigos. Entre eles: a Igreja Católica, a Inglaterra e a Rússia. 
Depois de diversas batalhas e disputas diplomáticas, a situação começou a ficar cada vez mais 
polarizada. De um lado a Inglaterra, do outro a França. Não havia meio termo… 
Portugal ficou em uma situação crítica: afinal, apoiar a França e ter na aliada Inglaterra uma 
inimiga declarada, ou apoiar a Inglaterra e ser invadido pelas lendárias tropas de Napoleão? 
   

Por que a Família Real saiu de Portugal? 

Portugal era um país que já não tinha um protagonismo nas grandes disputas na  Europa do início 
do século XIX. Devido a isso, ela ficou neutra nos conflitos mantendo relações tanto com a 
França quanto com a Inglaterra. Com o acirramento do conflito, a França aplicou vários bloqueios 
continentes. Bloqueio Continental era uma estratégia que se resumia da seguinte forma: toda 
Nação que comercializar ou exercer alianças militares com a Inglaterra, será invadida e 
passará a ser um domínio francês. 

https://beduka.com/blog/exercicios/historia-exercicios/exercicios-sobre-revolucao-francesa/
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É o caso da Espanha, que teve seu monarca destituído e, em seu lugar, passou a governar o irmão 
de Napoleão Bonaparte, o José Bonaparte. A Corte portuguesa ficou muito tempo pensando em 
como agir. Haviam aqueles portugueses que acreditavam em uma aliança com a França e outros 
que não viam saída senão manter-se ao lado da Inglaterra. 
Ganhou a ideia de manter-se ao lado da Inglaterra e pedir apoio e proteção na execução de um 
plano muito arriscado e engenhoso. 
 

O Plano de Fuga  

Já existia uma ideia antiga do final do século XVIII de transferir a Corte Portuguesa para o 
Brasil, porém ela não ganhou muita força na época.  
Com o impasse em que estava Portugal, essa ideia voltou como uma proposta de solução. E 
mais… 
Portugal manteria sua aliança com a Inglaterra e pediria apoio para transportar toda a Corte 
Portuguesa pelo Oceano Atlântico instalando-se no Brasil. E isso deveria acontecer antes 
que Napoleão percebesse a movimentação e invadisse o território português. 
No dia 29 de novembro de 1807, Dom João, que ainda não era Rei, mas Príncipe Regente, apoiado 
pela Inglaterra, liderou o plano de fuga para o Brasil. 

 
 

Em 9 navios, Dom João ordenou a embarcação de mais de 15 mil pessoas, além de livros e outros 
pertences da Família Real. A fuga foi tão às pressas que muitas coisas foram deixadas para trás, 
sendo  saqueadas pelos franceses após a invasão. 
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Pois sabendo que Dom João havia ido para o Brasil, Napoleão sentiu-se traído e enviou o general 
Junot para invadir Portugal. Contudo, a família real já estava longe, nos mares, escoltada pela 
Inglaterra rumo ao Brasil. 

A Chegada da Corte ao Brasil (Viagem nada Fácil) A travessia de um Oceano naquela época não 

era nada fácil. Observe as datas dos acontecimentos:  

 29 de novembro de 1807: fuga de Portugal; 
 22 de janeiro de 1808: desembarque de Dom João em Salvador; 
 07 de março de 1808: desembarque da família real no Rio de Janeiro. 

 
Foram quase 2 meses para chegar em terras brasileiras. 
Dom João, antes de ir para o Rio de Janeiro, fez uma parada em Salvador onde tomou importantes 
medidas, a principal delas: A Abertura dos Portos às Nações amigas. 
Essa decisão do Rei, permitia ao Brasil poder comercializar sem depender do aval 
português,  assim, o Brasil ganhou bastante independência econômica. 

 Esse tratado acabou com o Pacto Colonial. 
As taxas de importação favoreciam bastante os ingleses, sendo entendidas como uma forma de 
agradecer a escolta e proteção fornecidas durante a fuga de Portugal. 
 

 
Quando Dom João foi para o Rio de Janeiro e instalou de vez a Corte Portuguesa no Brasil, severas 
mudanças começaram a acontecer dando início ao chamado Período Joanino (1808 – 1821) 
que será tema de um próximo artigo. Todo esse processo impactou fortemente o processo 
de Independência do Brasil. 
 
Exercícios 
 
Assinale a alternativa correta. 

 
1 - “… quando o príncipe regente português, D. João, chegou de malas e bagagens para residir no 
Brasil, houve um grande alvoroço na cidade do Rio de Janeiro. Afinal era a própria encarnação do 
rei (…) que aqui desembarcava. D. João não precisou, porém, caminhar muito para alojar-se. Logo 
em frente ao cais estava localizado o Palácio dos Vice-Reis”.  
 
O significado da chegada de D. João ao Rio de Janeiro pode ser resumido como: 
a) decorrência da loucura da rainha Dona Maria I, que não conseguia se impor no contexto político 
europeu. 
b) fruto das derrotas militares sofridas pelos portugueses ante os exércitos britânicos e de 
Napoleão Bonaparte. 
c) inversão da relação entre metrópole e colônia, já que a sede política do império passava do 
centro para a periferia. 
d) alteração da relação política entre monarcas e vice-reis, pois estes passaram a controlar o 
mando a partir das colônias. 

https://beduka.com/blog/materias/historia/o-que-foi-o-pacto-colonial/
https://beduka.com/blog/materias/historia/como-aconteceu-a-independencia-do-brasil/
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e) imposição do comércio britânico, que precisava do deslocamento do eixo político para conseguir 
isenções alfandegárias. 
 
2 - O ano de 2008 assinala os duzentos anos da chegada da Família Real ao Brasil. Sobre isso 
assinale a alternativa correta. 
a) A monarquia que chegava ao Brasil representava, em realidade, boa parte dos ideais da 
Revolução Francesa e do liberalismo europeu daquele período. 
b) As motivações da vinda da Família Real para o Brasil estão relacionadas mais à realidade 
européia do período do que à idéia de desenvolvimento de um Brasil monárquico e posteriormente 
independente de Portugal. 
c) Foi incentivada a manifestação pública de nossos problemas, seguindo as práticas liberais e 
laicas da monarquia portuguesa. 
d) Chegando ao Brasil, o monarca trabalhou muito para a ampliação da cidadania. 
e) A política de terras foi imediatamente implementada e, em 1810, o Brasil realizava sua primeira 
reforma agrária. 
 
3 - No Brasil, durante o início do século XIX, as províncias do Norte, dentre elas Pernambuco, viviam 
uma relativa prosperidade econômica, ocasionada em especial pela produção do algodão e do 
açúcar. A partir do estabelecimento da Corte Portuguesa no Rio de Janeiro, tal prosperidade foi 
relativamente fragilizada. Analise as proposições em relação às mudanças ocorridas com a chegada 
da Corte Portuguesa ao Brasil. 
 
I. A alocação de uma estrutura burocrática no Rio de Janeiro tornou o governo de Dom João VI 
mais capacitado a se envolver nos negócios das províncias, o que possibilitou a diminuição de 
autonomia destas. 
II. Para arcar financeiramente com os custos da Corte no Rio de Janeiro, o governo exigiu a 
cobrança de mais impostos dos setores de produção de açúcar e algodão. 
III. A cobrança de maiores impostos e a diminuição da autonomia das províncias, ocasionadas pela 
presença da Corte no Rio de Janeiro, não tiveram nenhuma relação com o movimento que se 
tornou conhecido como Revolução Pernambucana. 
 
Assinale a alternativa correta. 
a) Somente as afirmativas I e III são verdadeiras. 
b) Somente as afirmativas II e III são verdadeiras. 
c) Somente a afirmativa I é verdadeira. 
d) Somente as afirmativas I e II são verdadeiras. 
e) Somente a afirmativa II é verdadeira. 

 
4 - Podem ser consideradas características do governo joanino no Brasil: 
a) a assinatura de tratados que beneficiam a Inglaterra e o crescimento do comércio externo 
brasileiro devido à extinção do monopólio; 
b) o desenvolvimento da indústria brasileira graças às altas taxas sobre os produtos importados; 
c) a redução dos impostos e o controle do déficit em função da austera política econômica 
praticada pelo governo; 
d) o não envolvimento em questões externas sobretudo de caráter expansionista; 
e) a total independência econômica de Portugal com relação à Inglaterra em virtude de seu 
acelerado desenvolvimento. 
 
5 - Foram fatos importantes na política externa de D. João VI, no Brasil: 
a) a invasão da Guiana Francesa e a anexação da Província Cisplatina; 
b) os tratados de Methuen e Madri; 
c) os diversos tratados de limites resolvendo as questões do Acre e do Amapá; 
d) a guerra contra a Inglaterra devido à questão Cisplatina; 
e) a questão Christie e a guerra contra o Uruguai. 
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6 - Em 1808, após chegar ao Brasil fugindo da invasão francesa, o regente D. João VI decidiu: 
a) declarar a libertação dos escravos; 
b) anistiar todos os presos das antigas rebeliões nativistas; 
c) decretar a abertura dos portos brasileiros às nações amigas; 
d) proibir a entrada de produtos ingleses na colônia; 
e) iniciar a política da imigração. 
 
7 - O Tratado de Fontainebleau (1807) concorreu para determinar indiretamente a “Inversão 
Brasileira” – período em que a Corte de Portugal esteve no Brasil (1808 – 1821) – pois, entre 
outras cláusulas, previa: 
a) a extinção da Dinastia Bragantina, com o desmembramento de Portugal; 
b) a entrega do comércio externo de Portugal aos exportadores da Inglaterra; 
c) a ocupação das colônias de Portugal por tropas sob o comando do general Junot; 
d) a entrega do trono de Portugal a Paulina Bonaparte, irmã de Napoleão; 
e) o confisco dos bens dos cidadãos portugueses em favor do tesouro francês. 
 

 

GEOGRAFIA – PROF.ª SANDRA – 8º ANO 

3ºROTEIRO DE MAIO 2021 

 
(EF08GE14) Analisar e comparar os processos de desconcentração, descentralização e 

descentralização das atividades econômicas a partir do capital estadunidense e chinês em 

diferentes regiões no mundo, com destaque para o Brasil. 

UNIDADES TEMÁTICAS Mundo do Trabalho 

OBJETO DE CONHECIMENTO> Os diferentes contextos e os meios técnicos e tecnologia na 
produção 

AULA 1 

 

CONCENTRAÇÃO INDUSTRIAL E FATORES LOCACIONAIS 

Durante a Primeira e Segunda Revolução Industrial (séculos XVIII e XIX), os fatores 
locacionais para a instalação de indústrias já eram importantes como as vias de transporte seja 
ferrovias, rios navegáveis, portos marítimos, indispensável para o escoamento das matérias-primas 
e mercadorias. Até os meados do século XX, a instalação de novas indústrias continuou ocorrendo 
em áreas já industrializadas, beneficiando as empresas já existentes. 
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DISPERSÃO ESPACIAL DA INDÚSTRIA NO MUNDO E NO BRASIL 

Acompanhando o desenvolvimento do capitalismo e da Revolução Técnico-Científico-
Informacional´, a partir de 1970 até os dias atuais os fatores locacionais vêm se alterando. Contando 
com os avanços dos meios de transportes e de comunicações, as corporações transnacionais 
passaram a buscar novas áreas para a instalação de suas indústrias com o objetivo de conseguir 
menores custos de produção, competitividade no mercado internacional e a garantia de lucros. Mão-
de-obra mais barata, incentivos fiscais, sindicatos pouco atuantes, menores preços de terrenos e 
aluguéis foram, assim, alguns fatores locacionais estratégicos e valorizados pelas empresas para 
descentralizar a produção industrial. Isso ocorreu tanto nos países de origem dessas empresas como 
também em outros, por meio da instalação de suas fábricas em novas regiões e localidades. 
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Algumas empresas, por exemplo, estadunidenses e canadenses se dirigiram para o México, 
Argentina, Brasil, Índia, China. Já empresas europeias do ocidente instalou-se na Índia, China, 
países do Norte da África e Oriente Médio. Assim, ocorreu um impulso à industrialização de regiões 
em países em desenvolvimento, resultado da descentralização da produção industrial global que 
estava concentrada, inicialmente e em grande parte, nos países desenvolvidos ou centrais do 
capitalismo mundial. 

 Nas últimas décadas, indústrias da China se dirigiram do litoral para o interior, para Filipinas e 
Malásia; e indústrias da Índia foram instaladas no Paquistão, Indonésia e em Bangladesh. A 
descentralização da produção industrial ocorre em escala mundial – entre países e regiões do mundo 
e, também, em escala nacional, no interior de muitos países. 

Algumas empresas, por exemplo, estadunidenses e canadenses se dirigiram para o México, 
Argentina, Brasil, Índia, China. Já empresas europeias do ocidente instalou-se na Índia, China, 
países do Norte da África e Oriente Médio. Assim, ocorreu um impulso à industrialização de regiões 
em países em desenvolvimento, resultado da descentralização da produção industrial global que 
estava concentrada, inicialmente e em grande parte, nos países desenvolvidos ou centrais do 
capitalismo mundial. 

 Nas últimas décadas, indústrias da China se dirigiram do litoral para o interior, para Filipinas e 
Malásia; e indústrias da Índia foram instaladas no Paquistão, Indonésia e em Bangladesh. A 
descentralização da produção industrial ocorre em escala mundial – entre países e regiões do mundo 
e, também, em escala nacional, no interior de muitos países. 

 

AULA 2 
 

LOCALIZAÇÃO FLEXÍVEL E FRAGMENTAÇÃO DA PRODUÇÃO 
Com a globalização e a expansão do capital, muitas empresas instalaram um regime flexível 

de produção e do trabalho, o que contribuiu para a dispersão espacial da indústria no espaço 
mundial. Uma empresa transnacional, da indústria automobilística, por exemplo, pode elaborar um 
projeto em um centro de pesquisa e desenvolvimento localizado no Japão, nos Estados Unidos ou 
na Europa e produzir diversas peças em vários países do mundo, realizando a montagem do produto 
final com esses componentes em outros países, enquanto o centro financeiro e os centros de 
pesquisa da empresa permanecem geralmente no país de origem da transnacional. Esse processo 
visa obter vantagens como a redução dos custos de matérias-primas e mão-de-obra, redução ou 
isenção de impostos por parte dos países onde instalou suas unidades produtivas.  
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 As transnacionais conseguem que seus produtos cheguem a todos os lugares do mundo. Além 
disso, utilizam-se da terceirização de trabalho, que compreende a realização de parcerias com 
pessoas e empresas para execução de certas tarefas.  

 

CAPITAL ESTADUNIDENSE MUNDO E BRASIL 

Historicamente, o Brasil sempre esteve ligado aos Estados Unidos – relações diplomáticas e 
econômicas, investimentos, influência cultural (música, cinema, turismo, etc.). As transnacionais 
estadunidenses estão presentes no Brasil desde o início do século XX – muito conhecidas como GE- 
General Eletric, General Motors, Kodak, Ford, IBM, Avon, Johnson & Johnson, e muitas outras. 

 Até 2008, os Estados Unidos foram nosso principal parceiro comercial. Só que em 2009, a 
China ultrapassou-os no comércio exterior com o Brasil. A presença do capital estadunidense em 
outros países do mundo também é muito expressiva, bem como sua influência cultural, científica e 
tecnológica. 

No decorrer do século XX e ainda no século XXI, os Estados Unidos realizaram a 
desconcentração das atividades econômicas não somente no interior de seu território como também 
no mundo. Instalaram-se em vários países com o objetivo de ampliar o número de consumidores 
para seus bens e serviços, obtendo assim, maiores lucros que são reinvestidos em novas unidades 
de produção e em pesquisas científicas para poder manter s participação do mercado e assegurar a 
competitividade mundial.  
 
AULA 3 

CAPITAL CHINÊS MUNDO E BRASIL 

A China se tornou uma potência econômica, competindo no cenário mundial com os Estados 
Unidos e demais países desenvolvidos como Alemanha, França, Japão, etc. O plano é transformar 
a China como potência econômica até antes da metade do século XXI. Seus investimentos no mundo 
são grandes e diversificados que vão desde a compra de estúdios de cinema nos EUA, fábrica 
tradicionais de pneumáticos, indústrias de agrotóxicos, redes de hotelaria, instituições financeiras, e 
outros investimentos em vários ramos da atividade econômica.  
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 Aqui no Brasil, os investimentos estrangeiros têm crescido muito nos últimos anos, com o 
objetivo de ampliar as influências econômicas e geopolíticas da China no mundo. Várias empresas 
chinesas se estabeleceram aqui no Brasil, seguindo a tendência de desconcentração das atividades 
econômicas como a Sany (máquinas e equipamentos), Huawei (eletrônicos), Lenovo (comunicação), 
Chery e Jac (automóveis) e outras. 

 

ATIVIDADES 

1- Aponte a relação entre Revolução Técnico-Científico-Informacional e a produção e a produtividade de 
mercadorias e serviços. 
 
 
 
 

2- Cite dois fatores locacionais tradicionais e dois surgidos após a Revolução Técnico-Científico-
Informacional 
 
 
 
 

    3-Quais são os objetivos da investida do capital chinês no mundo? 
 

 

REFERÊNCIA> CURRICULO PAULISTA HABILIDADES ESSENCIAIS. 
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CIÊNCIAS – PROF.ª KARINA – 8º ANO 

3ºROTEIRO DE MAIO 2021 

NOME - ________________________________________________________   8° ANO _____ 

 

 

Sugestão de vídeos complementares: https://www.youtube.com/watch?v=Bmwtx7XzTkE - 
Energia elétrica e sustentabilidade – Ciências – 8º ano – Ensino Fundamental 

https://www.youtube.com/watch?v=CG_K2z76L2U - Energia Elétrica: usos, eficiência energética e 
consumo consciente 

 
CONSUMO RESPONSÁVEL DE ENERGIA 

A energia elétrica não é um recurso barato, tem custos ambientais e socioculturais. Isso demonstra 
a importância de adotarmos hábitos conscientes no uso da energia elétrica, evitando desperdícios e 
se posicionando sobre o assunto. 

A potência é o principal fator que determina o consumo elétrico de um equipamento. Ao comprar um 
aparelho novo, é importante verificar se ele possui o selo da avaliação Inmetro/Procel, que classifica 
os eletrônicos em uma escala de A até E. Equipamentos com classificação A são os mais eficientes 
no consumo de energia, ou seja, desperdiçam menos. 

Conheça alguns hábitos para o consumo consciente de energia: : 

Chuveiro – O chuveiro elétrico costuma ser o equipamento que mais consome energia em uma 
residência. 

* Evite banhos mais demorados que o necessário; 

* Procure usar o chuveiro na posição verão, sempre que possível; 

* Limpe periodicamente os orifícios por onde a água sai. 

 

Geladeira – A geladeira é outro grande consumidor de energia elétrica, podendo corresponder por 
até um terço da conta de luz. 

* Mantenha a geladeira em local ventilado e longe de fontes de calor como fogão; 

* Evite abrir a geladeira várias vezes ou mantê-la aberta por muito tempo; 

* Verifique periodicamente se as borrachas de vedação estão impedindo a saída do ar frio. 

 

Lâmpadas – Junto ao chuveiro e a geladeira, a iluminação completa o pódio dos maiores gastos 
com energia elétrica. 

* Evite manter lâmpadas acesas durante o dia, aproveitando a iluminação natural; 

* Apague a luz quando não houver ninguém no cômodo. 

* Troque lâmpadas incandescentes pelas fluorescentes ou de LED, que são mais econômicas e 
duram mais. 

 

Televisor – Equipamentos de TV antigos, de tubo, gastam mais energia que os modelos atuais, de 
tela plana. 

https://www.youtube.com/watch?v=Bmwtx7XzTkE
https://www.youtube.com/watch?v=CG_K2z76L2U
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* Evite deixar a TV ligada quando ninguém estiver assistindo; 

* Dê preferência a modelos de TV mais recentes e econômicos. 

Ferro de passar roupa – Esses equipamentos têm potência elevada e gastam energia enquanto 
aquecem até atingir a temperatura ideal. 

* Acumule várias peças de roupa para passar de uma vez, evitando ligar o ferro várias vezes; 

* Passe primeiro as roupas que exigem temperaturas menores, deixando por último as peças de 
jeans e linho, por exemplo. 

Máquina de lavar roupa – O consumo de energia nesses equipamentos se deve ao motor elétrico 
que possuem. 

* Procure usar a máquina em sua capacidade total, evitando lavar pequenas quantidades; 

* Limpe periodicamente o filtro da máquina. 

ATIVIDADES 

1 ) Entre as inúmeras recomendações dadas para a economia de energia elétrica em uma residência, 

destacamos as seguintes: Substitua lâmpadas incandescentes por fluorescentes compactas. Evite 

usar o chuveiro elétrico com a chave na posição “inverno” ou “quente”. Acumule uma quantidade de 

roupa para ser passada a ferro elétrico de uma só vez. Evite o uso de tomadas múltiplas para ligar 

vários aparelhos simultaneamente. Utilize, na instalação elétrica, fios de diâmetros recomendados 

às suas finalidades. A característica comum a todas essas recomendações é a proposta de 

economizar energia através da tentativa de, no dia a dia, reduzir 

(    ) a potência dos aparelhos e dispositivos elétricos. 

(    ) o tempo de utilização dos aparelhos e dispositivos. 

(    ) o consumo de energia elétrica convertida em energia térmica. 

(    ) o consumo de energia térmica convertida em energia elétrica. 

(    ) o consumo de energia elétrica através de correntes de fuga. 

2 ) Após aprender sobre o consumo de energia, quais são seus hábitos errados que podem mudar 

para ajudar a economizar energia em sua residência ? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

TEORIA – PROF.ª MARLI – 8º ANO 

3ºROTEIRO DE MAIO 2021 

TEORIA DA MATEMÁTICA – 8° ANO - 3° ROTEIRO – MAIO/2021 
 

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. 
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MONÔMIOS 

AULA 1   
DICAS DE VÍDEO-AULAS 
O que são monômios? https://youtu.be/ZBO0Bp3FwJw 
Monômios, monômios semelhantes, grau de um monômio: https://youtu.be/7ZsrHfT6Ets 
Grau de um monômio: https://youtu.be/oJ0nedLQhuM 

 

AULA 2                                            

 

 

 

Um monômio é um termo algébrico que possui variável (letra) e número 
separados apenas por uma multiplicação. Ele é composto por duas partes: a parte literal, 
que são as letras que compõem o termo, e o coeficiente numérico, que é o número que 
acompanha o termo. 

  
 

Exemplos: 

 

a) 3ay³                  Coeficiente: 3                    Parte literal: ay³ 

b) – 2bx                Coeficiente: – 2                 Parte literal: bx 

c) 
𝑚2𝑛

3
                   Coeficiente: 

𝟏

𝟑
                    Parte literal: m²n 

 

Obs: Quando não aparece o número na frente das letras, significa que o coeficiente é 1. 
E caso a parte literal não tenha expoente, significa que ele também é 1.  

 

AULA 3 

Monômios semelhantes 

Nos monômios, entre os números e as letras só aparece a operação de 
multiplicação. 

Os monômios semelhantes ou termos semelhantes são os que apresentam a 
mesma parte literal (mesmas letras com mesmos expoentes). 

Os monômios 4xy e 30xy são semelhantes. Já os monômios 4xy e 30x2y3 não são 
semelhantes, pois as letras correspondentes não possuem o mesmo expoente. 

 

 

https://youtu.be/ZBO0Bp3FwJw
https://youtu.be/7ZsrHfT6Ets
https://youtu.be/oJ0nedLQhuM
https://mundoeducacao.uol.com.br/matematica/multiplicacao.htm
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Grau de um monômio 
O grau de um monômio é dado pela soma dos expoentes de suas variáveis. 

 

Exemplos: 
a) 4x2y5  →  monômio do 7° grau (2 + 5 = 7) 
b) 3ab2   →  monômio do 3° grau (1 + 2 = 3)    
c) 4xy    →  monômio do 2° grau (1 + 1 = 2)  

Polinômios 

 

 

 

 

As expressões abaixo são polinômios: 

5x2 + y + 4xy2 + xy - 2 

9m3 + 7m2 + n3 + 6m2 - 2mn + 1 

 

 Polinômios com dois termos recebem o nome especial de binômio. 

 

 Polinômios com três termos recebem o nome especial de trinômio. 

 

 

 

 

Expressões algébricas com variáveis no denominador não são polinômios: 

Por exemplo:  

 

 

 

Expressões com estas são chamadas de frações algébricas. 

 

AULA 4 

EXERCÍCIOS 

1) Quais são os termos da expressão a + 7b - 4c? _______________________ 
 
2) Escreva o monômio que traduza:           Exemplo - O quádruplo de x : 4x 
 
a) O dobro de x:__________                                 
b) A metade de x:_________ 
c) O triplo de x: __________ 
d) O quadrado de x: ___________ 
e) O simétrico (ou oposto) de x: __________ 
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3) Marque um X nas expressões que representam monômios: 

a.(     ) – x                                      f.(     ) 
𝑎 + 𝑚

7
 

b.(     ) 7a – 4                                g.(     ) 2x2y 

c.(     ) − 
2

5
                                    h.(     ) 2x2 - y 

d.(     ) abc                                    i. (     ) 
𝑎𝑚

7
 

e.(     ) a + b + c                            j. (     ) 70mn 
 
4) Complete o quadro: 
 

MONÔMIO COEFICIENTE PARTE LITERAL 

Ex.: 3x4 3 x4 

Ex.: -2a2 - 2 a2 

3a2   

 1 xy2 

 0,8 m 

- 
𝑥

5
   

-7   

-15 abc   

 
5) Relacione os termos semelhantes: 
(A) 5xy                (     ) -4x2y 
(B) 9x                  (     ) 10xy 
(C) -x2y2                     (     )  8x2 
(D) 12x2y             (     ) 10x2y3 
(E) -x2y3                      (     )  4x 

(F) -6x2                       (     ) -3x2y2 

 

6) Pensei num número x. Adicionei-lhe a sua metade. Obtive: 
 

a.(     )  x + 2x                     c.(     )  x + 
1

2
 

b.(     ) x + 
𝑥

2
                        d.(     )  

𝑥+2

2
 

 

AULA 5 

7) Roberto está resolvendo um problema e chegou à expressão: 
     
                                            Quando x = - 5 o valor numérico da expressão 
E será igual a: 
 

a.(     ) 20 
b.(     ) 25 
c.(     ) – 20 
d.(     ) – 25 
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8) A expressão que representa um binômio é: 
 

a.(     ) - 4xy                  b.(     )  - 2x – y               c.(     ) 8xy               d.(     ) a + b - c  
 
9) O coeficiente numérico do monômio  20xyzw é: 

 
a.(     ) xyzw               b.(     ) 2                       c.(     ) 20              d.(      ) – 20 
 
10)  Representam monômios semelhantes: 

 
 a.(     ) 4x e 4x2                           c.(     )  12ab   e   -5ab     
 b.(     ) -3y  e 10y3                       d.(     )  10xy   -2x2y2 

 

11)  Qual das seguintes expressões não é um monômio? 

a.(     ) 7x            b.(     ) -x2y          c.(     ) x2 + y          d.(     ) 
𝑥2𝑦

4
 

 

12)  No monômio 
𝒂𝟑 𝒃𝒙

𝟐
  o coeficiente é: 

 

a.(     ) 2            b.(     ) 
1

2
            c.(     ) 

3

2
            d.(     ) 

2

3
 

 
13)  O monômio 2x2yz é do : 

 
a.(     ) 1° grau          b.(     ) 2° grau            c.(     ) 3° grau            d.(     ) 4° grau 
 

14)  O monômio 8x3y é semelhante ao monômio: 
 
a.(     ) 5xy            b.(     ) 3x2y          c.(     ) -4xy3            d.(     ) -7x3y 
 

15)  Qual é o par formado de termos semelhantes? 
 
a.(     ) 3ax2 e a2x                   c.(     ) - 6xy  e 7yx 
b.(     ) 5a2x4 e  16a4x2                 d.(     ) 4abc e 8bc 
 

GEOMETRIA – PROF.ª MARLI – 8º ANO 

3ºROTEIRO DE MAIO 2021 

GEOMETRIA – 8° ANO - 3° ROTEIRO – MAIO/2021 

 

ORIENTAÇÃO: 

 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. 

 
AULA 1  
DICAS DE VÍDEO-AULAS 
O que é um quadrilátero/Elementos de um quadrilátero: https://youtu.be/hLB71jbgTNo 
O que é um quadrilátero/Elementos de um quadrilátero: https://youtu.be/83mbKwONfo4 
Soma dos ângulos internos de um quadrilátero: https://youtu.be/avtLwNhaiG8 

 

https://youtu.be/hLB71jbgTNo
https://youtu.be/83mbKwONfo4
https://youtu.be/avtLwNhaiG8
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QUADRILÁTEROS 

 

REVISANDO POLÍGONOS... 

 

 

 

Dizemos que um polígono é convexo quando todo segmento de reta com extremidades 

em dois de seus pontos fica contido no polígono. 

Exemplos de polígonos convexos 

 

 

 

 

 

Exemplo de polígono não convexo 

(há segmentos com extremidades em 

pontos do polígono que não ficam contidos 

nele) 

 

 

 

 

ELEMENTOS DO QUADRILÁTERO 

 

O quadrilátero é um polígono que apresenta 4 vértices, 4 lados, 4 ângulos internos e 4 

ângulos externos. 

O segmento que une dois vértices não consecutivos de um polígono se chama diagonal 

do polígono. Os quadriláteros têm duas diagonais. Os elementos do quadrilátero 

abaixo são: 

 
 

 

 

 

 

O perímetro de um quadrilátero é a soma das medidas de seus lados. 

 

 

 

 

 

 Vértices: A, B, C e D (são os 

pontos) 

 Lados: 𝑨𝑩̅̅ ̅̅  , 𝑩𝑪̅̅ ̅̅  , 𝑪𝑫̅̅ ̅̅  e 𝑨𝑫̅̅ ̅̅  (são 

os segmentos de reta) 

 Ângulos: �̂� , �̂� , �̂� e  𝑫 ̂ 

 

Perímetro = AB + BC + CD + DA 
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SOMA DOS ÂNGULOS INTERNOS DE UM QUADRILÁTERO 

 

Utilizando a propriedade da soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo, 

podemos descobrir como calcular a soma das medidas dos ângulos internos de um 

quadrilátero qualquer. 

 

A soma das medidas dos ângulos internos do quadrilátero é dada por: 

 

 

 

 

AULA 2 

EXERCÍCIOS 

1) Observe os polígonos abaixo e responda: 

 

 

 

a) Quais desses são polígonos convexos? ________________________ 

b) Quais são polígonos não convexos? ___________________________ 

2) Observe o quadrilátero abaixo e complete: 

 
   a) Vértices: _____, _____, _____, _____ 
    b) Lados: _____, _____, _____, _____ 
    c) Ângulos internos: _____, _____, _____, _____ 
 
 

 

 

 

 

A soma dos ângulos internos de um 

quadrilátero convexo qualquer é igual 

a 360°. 



28 
 

3) Calcule o valor de x nos quadriláteros. 

 

 

 

 

 
 

 

4) Qual das figuras geométricas seguintes não é um polígono? 

a.(     )  Triângulo      b.(     )  Quadrilátero      c.(     )  Pentágono      d.(     ) Circunferência 
 
5) O número de lados de um quadrado multiplicado pelo número de vértices de outro 

quadrado é: 

a.(     ) oito            b.(     ) doze          c.(     ) dezesseis         d.(     ) trinta e dois 
 
6) A soma das medidas dos ângulos de um quadrilátero convexo qualquer é igual a: 

a.(     ) 90°            b.(     ) 180°            c.(     ) 360°            d.(     ) 400° 
 
7)  Quando o lado de um quadrado é multiplicado por 3, então seu perímetro fica 

multiplicado por 

a.(     ) 3               b.(     ) 6                  c.(     ) 9              d(     ) 12 

 

8) Na figura abaixo, o valor de x é: 

a.(     ) 110° 

          b.(     ) 130° 

           c.(     ) 230° 

              d.(     ) 360° 

 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA – PROF.ª LILIAN – 8º ANO 
3ºROTEIRO DE MAIO 2021 

     

Nome:  Nº  Série:     

11º ATIVIDADE 

     
Taco ou Bets 

 
 Quem nunca viveu a sensação maravilhosa de jogar taco? Em alguns estados, como na 

região sul do Brasil é conhecido como bets. A origem acaba sendo bem variada. Existe uma 

hipótese que diz que a brincadeira é originária do beisebol americano – apesar de que os devotos 

do esporte digam o contrário, que foi o jogo de beisebol que originou do taco. Bets ou taco, o fato é 

que a brincadeira é muito popular em terras brasileiras. 
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  A brincadeira não exige muitos recursos materiais. Para estruturar uma partida, você 

precisa de: bola de tênis ou borracha pequena, dois tacos (ou bastão de madeira ou outro material 

resistente), duas garrafas PET(os alvos) e giz. O jogo do taco ou bets é formado por quatro 

pessoas, divididos em duas duplas, sendo dois rebatedores e os outros dois lançadores.  

 A missão do jogo para a equipe rebatedora é fazer pontos cruzando os tacos na metade do 

campo, enquanto para a equipe lançadora é tentar derrubar um dos alvos da equipe adversária. 

Cada rebatedor fica posicionado perto de um alvo com o taco tocando o chão dentro da base 

desenhada com o giz. Os lançadores se posicionam fora do espaço entre as bases normalmente 

atrás dos alvos. O campo para brincar de taco ou bets pode ser em qualquer terreno, mas o 

mesmo tem que ser plano. Vale organizar a brincadeira em um gramado, na praia ou mesmo nas 

ruas sobre o asfalto (cuidado com o trânsito de carros e de pessoas).              

https://brasilescola.uol.com.br/educacao-fisica 

                                                                      Questões 

 
1. Quais são os materiais necessários para jogar Bets? 

 A. Corda, bola de futebol, arco e bola de tênis. 
B. Taco, bola de futebol, bicicleta e lata. 
C. Bola de tênis ou borracha pequena, dois tacos, duas garrafas PET e giz. 
D. Todas as alternativas anteriores. 
 

2. Qual a missão do jogo para equipe rebatedora? 

 
A. Chutar a bola para o gol da outra equipe. 

B. Passar o cone entre a baliza. 

C. Ficar esperando a equipe correr em volta da quadra. 

D. Fazer pontos cruzando os tacos na metade do campo, enquanto para a equipe lançadora 

é tentar derrubar um dos alvos da equipe adversária. 

 
 

EDUCAÇÃO ARTÍSTICA – PROF.ª SILVIA – 8º ANO 

3ºROTEIRO DE MAIO 2021 

 

NOME___________________________________________8ºAno__Turma__ 

1 aula Expressões do corpo 

     No mundo todo, as pessoas brincam e criam jogos para interagir entre si. Cada cultura se 

manifesta por meio de seu conjunto de brincadeiras e jogos. Na brincadeira muitas ações corporais 

estão centradas nos movimentos e na interação. 

     Para começar a falar sobre dança, precisamos voltar nossa atenção para o movimento humano. 

No nosso dia a dia, estamos o tempo todo nos movimentando: caminhando, correndo, pulando, 

sentando, levantando, abaixando, abrindo e fechando porta etc. São movimentos que nos permitem 

realizar algumas ações práticas, e que também podem ser temas para criação em dança. 

     Na dança, passamos a lidar com nossos gestos, nossa capacidade de realizar movimentos de 

um modo um pouco diferente daqueles que utilizamos nas brincadeiras. As ações corporais, como 

correr, parar, cair, rolar são ações que podem ser transformadas em dança, mas, para isso é 



30 
 

acontecer é necessário que a pessoa tenha intenção de dançar, é preciso transformar os movimentos 

cotidianos do corpo em linguagem da dança por meio de seus elementos:  o tempo, o espaço, o 

peso/força, fluência. 

Atividade RESPONDER COM LETRA BASTÃO 

 Observe as imagens abaixo pinte e responda: 

1º Esses gestos podem ser considerados de dança? Quais ações práticas você 

reconhece______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

2º O que é necessário para que as ações abaixo se transformem em dança? _________________ 

_______________________________________________________________________________ 

3º Leia o movimento da primeira imagem e responda; qual ação está sendo praticada? 

_______________________________________________________________________________ 

                                                                              

                                                                

2 Aula Componentes da dança  

Como são os movimentos na dança? É possível contar uma história com gestos?  

      O papel da dança na escola não é o de criar dançarinos profissionais e sim permitir a vivência 

do universo do movimento. A dança não é só feita com o corpo são quatro instancias que se dão 

em conexão e formam a dança; o intérprete, o movimento, o som e o espaço. 

     O intérprete – a dança não acontece sem a pessoa que dança, sua biografia, sua postura física 

seu jeito, suas habilidades e limitações. Em uma obra contemporânea, o intérprete, usualmente, usa 

recursos teatrais, a voz ou o canto a interpretação. 

     O movimento – toda a forma de coordenação de partes do corpo, ações corporais mais variadas 

(andar, girar, torcer...) os fatores do movimento (fluência, espaço, peso e tempo), formas 

espaciais desenhadas pelas ações. O movimento engloba ainda técnicas de diferentes danças 

modernas, passos de danças folclóricas, sociais, balé, frevo, esporte, capoeira etc, etc. 

     O som – engloba todos os tipos de música e todos os tipos de som: a respiração, as mãos 

raspando, roçando ou batendo no corpo, no chão, sons emitidos por meio da voz etc. o emprego do 

termo som se deve ao fato de a dança não ser feita só com a música e sim com som. No silêncio há 

som (mesmo surdos-mudos emitem sons rindo, respirando). A música pode ser usada em 

contraposição ao movimento, pode ser integrada ao movimento, ter sido criada para a dança. 

     O espaço – engloba o palco, sala de aula, o pátio, a rua, a forma de colocar a plateia. 
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Atividades RESPONDER COM LETRA BASTÃO 

1º Assinale V para verdadeiro e F para falso 

 

(   ) o som é obtido somente por meio de instrumentos tradicionais ou não 

(   ) a plateia deve ser pensada quando determinamos um espaço para dança 

(   ) habilidades e limitações não são essenciais na escolha do intérprete 

(   ) os fatores do movimento são cinco fluência, espaço, som, peso, tempo 

(   ) a sala de aula pode ser usada como espaço para dança 

 

2º Em uma _______ contemporânea, o __________, usualmente, usa recursos ________, a voz ou 

o canto a _____________. 

Assinale a alternativa que completa os espaços da frase 

(  ) dança, bailarino, corporais. coreografia 

(  ) interpretação, intérprete, vocais, movimentação 

(  ) obra, intérprete, teatrais, interpretação   

(  ) dança, coreografo, teatrais, interpretação 

 

3º Quais são os fatores do movimento _________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________  

 

INGLÊS – 8º ANO 

3ºROTEIRO DE MAIO 2021 

 
 Leia o texto para responder as questões: 
 

The lion and the mouse 
 

A lion, tired of hunting, slept stretched out under the good shade of a tree. Mice came strolling over 
him and he woke up. Everyone managed to escape, except one, which the lion trapped under his 
paw. Both the mouse asked and begged that the lion gave up on crushing him and let him go. 
Sometime later the lion was trapped in a hunters' net. Failing to let go, he made the entire forest 
tremble with his roars of rage. At that, the mouse appeared, and with its sharp teeth he gnawed at 
the ropes and released the lion. 
Moral: One good deed wins another. 
 
Questão 1  - The gender of the text is 
a fable. 
b) news. 
c) poem. 
d) chronic. 
 
Questão 2- The lion, after hunting, was 
a) cheerful. 
b) happy. 
c) sad. 
d) tired. 
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Questão 3 - The lion slept under 
a) a hut. 
b) a building. 
c) a bridge. 
d) a tree. 
 
Questão 4 - Who woke the lion? 
a) Cats. 
b) The dogs. 
c) The rats. 
d) A snake. 
 
Questão 5 - The hunters managed to catch the lion through 
a) a network. 
b) a hole. 
c) a rope. 
d) a weapon. 
 
Questão 6 - The lion managed to awaken the forest through his 
a) howling. 
b) teeth. 
c) fingers. 
d) singing. 
 
Questão 7 - The lion was saved by 
a) cat. 
b) calf. 
c) rat. 
d) tiger. 
 
Questão 8 - The text brings the reader 

a) a doubt. 

b) a reflection. 

c) an order. 

d) an appeal. 

 

 


