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1º ROTEIRO DE ABRIL ou 5ª ATIVIDADE – ABRIL/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); 
 

8º ANO A 

PROFESSOR(A) MATÉRIA E-MAIL 

CRISTIANE PORTUGUÊS 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 atividadessilviatcc@outlook.com 

INGLÊS INGLÊS atividadesinglestcc@outlook.com 

   

8º ANO B 

PROFESSOR(A) MATÉRIA E-MAIL 

CRISTIANE PORTUGUÊS 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 atividadessilviatcc@outlook.com 

INGLÊS INGLÊS atividadesinglestcc@outlook.com 

 

 

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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GRAMÁTICA – PROF.ª CRISTIANE – 8º ANO 

1ºROTEIRO DE ABRIL 2021 
Cachambu 

 

Tranquilidade e bem-estar nas águas mineiras 

      

     Cachambu fica nas montanhas do sul de Minas. Suas belesas naturais, os encantos dos seus jardins 

e o “Parque das Águas” conquistam seus visitantes. Outros passeios imperdíveis são um city-tour de 

xarrete pela cidade, o passeio de teleférico ao “Morro de Cachambu”, ou simplesmente andar pela “Praça 

XVI de Setembro” ou pelo “Centro de Artesanato” para conhecer suas igrejas históricas. Fora da cidade, 

Cachambu também tem atrações: o visitante pode caminhar no “Horto Florestal”, visitar os criatórios e 

exposições de cavalos mangalarga marxador ou cavalgar pelas fasendas da rejião. [...]  

 

Disponível em: http://www.minasgerais.com.br/pt/destinos/caxambu. Acesso em: 25 junho de 2016.  

 

 1 – No que se refere à ortografia, percebe-se na transcrição do texto acima, exceto: ( ) a troca de “g” 

por “j”. 

 (   ) a troca de “x” por “ch”. 

 (   ) a troca de “s” por “z”. 

 (   ) a troca de “ch” por “x”. 

 

 2 – Reescreva o texto, fazendo as alterações necessárias: 

 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
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LIPT – PROF.ª CRISTIANE – 8º ANO 

1ºROTEIRO DE ABRIL 2021 

Todo mundo é igual 

      

      Existem algumas pessoas que acham que uns são melhores que os outros por causa da cor de pele. 

Aí maltratam quem é diferente delas, ofendem e às vezes, até dizem que os outros não têm os mesmos 

direitos. Mas é fácil perceber que uma pessoa assim não pensa direito. Vamos fazer um teste: pense em 

um amiguinho seu e depois tente lembrar quem é mais alto: você ou ele? Você é o mais alto? E só por 

isso você pensa que tem mais direitos que ele? Você é o menor? Mas quem disse que os menores 

podem mais? É isso mesmo: não faz diferença! Os altos e os baixos têm os mesmos direitos! E do 

mesmo jeito, uma pessoa de outra cor de pele também não é nem melhor nem pior. Todo mundo é igual 

e tem os mesmos direitos. A pessoa pode ter a pele diferente, o cabelo de outro jeito, os olhos de uma 

forma que você nunca viu. (...) Mas isso não é motivo pra pensar que uma aparência é melhor que outra. 

Sabe por quê? Porque, apesar de sermos diferentes, somos todos seres humanos! 

E os seres humanos têm os mesmos direitos. 

                                                 

                 Todo mundo é igual: conversando sobre racismo, de Ivan Alcântara. 

                                                                                                    São Paulo: Escala Educacional, 2004  

Compreensão de texto 

1) Qual é o título do texto? ____________________________________________________________ 

 

 2) Quem é o autor do texto? __________________________________________________________ 

 

3) Qual é o tema principal do texto? 

__________________________________________________________________________________ 

 

 4) As pessoas são fisicamente iguais? Justifique sua resposta. 

__________________________________________________________________________________ 

 

5) Podemos considerar que uma pessoa seja melhor do que outra? Justifique sua resposta. 

__________________________________________________________________________________ 

 

6) É certo maltratar as pessoas que tem necessidades especiais? Justifique sua resposta. 

__________________________________________________________________________________ 
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HISTÓRIA – PROF.ª CLEIDE – 8º ANO 

1ºROTEIRO DE ABRIL 2021 
 

Era napoleônica  

A Revolução Francesa representou uma grande vitória da burguesia e pôs fim ao regime 

absolutista. 

O governo do Diretório marcou o fim da revolução. Para consolidar o poder dos burgueses, os 

membros do Diretório indicaram Napoleão Bonaparte – um representante da burguesia – como 

governante da França. 

De 1799 a 1815, toda a história da França e mesmo da Europa foi dominada pela forte 

personalidade de Napoleão Bonaparte. Bonaparte nasceu na ilha de Córsega, em 1769. Além de ter sido 

um grande general, conquistava a lealdade de seus soldados com promessas de glória e riquezas. 

 

O governo napoleônico na França é dividido em três fases: 

Consulado 

Império 

Governo dos Cem Dias. 

 

Consulado 

O Consulado, que durou de 1799 a 1804, marca o início do poder de Napoleão Bonaparte na 

França. Apoiado pela burguesia, ele derrubou o Diretório através do chamado Golpe de 18 Brumário. 

Napoleão se tornou primeiro-cônsul, instituindo uma série de medidas na França, como a censura da 

imprensa, criação do Banco da França, estreitamento das relações com a Igreja Católica, entre outras. 

Criou também o Código Civil Napoleônico, que permitiu o casamento civil, respeito à propriedade privada, 

direito à liberdade individual e igualdade de todos perante a lei. Além disso, o código – que garantia as 

conquistas da burguesia – proibia os sindicatos de trabalhadores e manifestações sindicais, como greves 

e paralisações. 

 

Império 

Através de um plebiscito, Napoleão se tornou imperador da França, sob o título de Napoleão I. O 

Império durou de 1804 a 1815. Neste período, Napoleão tentou conquistar grande parte da Europa. 

Paralelamente, levantou monumentos de exaltação, como o Arco do Triunfo, em Paris. 

A Inglaterra, temendo a supremacia francesa, se opôs ao domínio napoleônico. Em contrapartida, 

a França invadiu a Inglaterra em 1805, na chamada Batalha de Trafalgar. Como a marinha inglesa era 

superior a francesa, Napoleão foi derrotado. Inconformado e humilhado com a derrota, decretou o 

chamado Bloqueio Continental. 

 

Bloqueio Continental 

O Bloqueio Continental declarava que todos os países europeus deveriam fechar os seus portos 

para os produtos industriais da Inglaterra. O objetivo era enfraquecer a economia inglesa, em processo 

de crescimento devido a Revolução Industrial. Com a economia enfraquecida, Napoleão calculava 

dominar a Inglaterra mais facilmente. 

Portugal, por ser um antigo aliado da Inglaterra, desobedeceu ao bloqueio. Napoleão logo acionou 

suas tropas para invadir o reino português. Temendo a perda de seu poder, o rei de Portugal, D. João 

VI, fugiu com aproximadamente 15 mil componentes da família real portuguesa, vindo para o Brasil. 
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Este fato é conhecido como Vinda da Família Real Portuguesa, e foi um dos fatores que 

possibilitou o processo de independência do Brasil, em 1822. 

 

Campanha da Rússia 

A Rússia também desafiou o poder de Napoleão, desobedecendo o bloqueio. Foi invadida pelas 

tropas de Napoleão, na chamada Campanha da Rússia, em 1812. As tropas napoleônicas foram 

surpreendidas pelo forte inverno russo e pela estratégia da terra arrasada, que deixou as tropas sem 

água e mantimentos. 

Isto fez com que Napoleão sofresse uma grande derrota, tendo seu exército se reduzido a apenas 

2% do contingente total. Esta derrota, aliada a outros conflitos, acabou levando Napoleão a abdicar do 

trono, em 1814, pelo Tratado de Fontainebleau. O general, então, foi exilado na ilha de Elba, próxima à 

Itália. 

 

Governo dos 100 dias 

Os inimigos de Napoleão foram surpreendidos com sua fuga da ilha de Elba, em 1815. Com uma 

forte base aliada, Napoleão conseguiu retomar o poder na França, em um período conhecido como 

governo dos 100 dias. 

Assim, seu último governo teve um curto período. No mesmo ano, ele foi derrotado por ingleses e 

prussianos na chamada Batalha de Waterloo. Napoleão, então, foi preso e exilado na Ilha de Santa 

Helena, no litoral africano, onde morreu em 1821. 

 

EXERCÍCIOS 

 

1. Cite as três fases do governo de Napoleão Bonaparte. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

2. Muitas políticas implementadas durante a Era Napoleônica destruíram de vez as bases de 

sustentação do antigo regime absolutista. Entre essas políticas, estava: 

(a) O Código Civil Napoleônico 

(b) A Lei da Guilhotina 

(c) A Magna Carta 

 

3. A expansão napoleônica no século XIX influenciou decisivamente vários acontecimentos 
históricos no período. Entre esses acontecimentos, podemos destacar: 

(a) A Independência dos Estados Unidos. Com a atenção da Inglaterra voltada para as batalhas com a 
marinha napoleônica, os colonos americanos declararam sua independência, vencendo rapidamente os 
ingleses. 
(b) A Independência do Brasil. Com a ocupação de Portugal pelas tropas napoleônicas, houve um 
enfraquecimento da monarquia portuguesa que culminou com as lutas pela independência e o 
rompimento de D. Pedro I com Portugal. 
(c) A Independência das colônias espanholas. Em 1808, a Espanha foi ocupada pelas tropas 
napoleônicas ao mesmo tempo em que se difundiam os ideais liberais da Revolução Francesa que 
inspirou as lutas pela independência. 
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GEOGRAFIA – PROF.ª SANDRA – 8º ANO 

1ºROTEIRO DE ABRIL 2021 
 (EF07GE10). Identificar e selecionar indicadores socioeconômicos e elaborar gráficos e comparar as 

regiões brasileiras. 

Objetivo do Conhecimento: Mapas temáticos do Brasil 

INTRODUÇÃO 

Importância do uso dos gráficos 

Para o ensino da Geografia e para o nosso cotidiano. 

Para a demonstração e a compreensão de dados de países, continentes, regiões. 

Esses dados podem ser socioeconômicos, políticos, humanos, físicos e têm relação com o nosso dia a 

dia. 

Gráfico de setores- Esse tipo de gráfico é dado em porcentagem. 

A soma dos valores deve ser sempre 100%. 

Esse é um tipo de gráfico muito bom para mostrar quantas são as partes que compõem um certo 

universo, e qual é a participação dessa parte no todo. 

 

Fonte: IBGE Educa Professores, em: 

https://educa.ibge.gov.br/professores/educa-

recursos/20773-tipos-de-graficos-no-

ensino.html. Acesso em: 20 jan. 2021.  

 

Fonte: IBGE Educa Professores, em: 

https://educa.ibge.gov.br/professores/educa-

recursos/20773-tipos-de-graficos-no-

ensino.html. Acesso em: 20 jan. 2021.  

GRÁFICO DE SEGMENTOS 
Ou gráfico de linhas 
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O gráfico de segmentos ou de linhas exibe uma série de pontos (marcadores) ligados em 

segmentos em linha. 

Muito bom para mostrar quantidades que mudam com o tempo. 

É adotado principalmente quando queremos representar as alterações que uma variável teve ao 

longo do tempo. 

 

Fonte: IBGE Educa Professores, em: 
https://educa.ibge.gov.br/professores/educa-
recursos/20773-tipos-de-graficos-no-
ensino.html. Acesso em: 20 jan. 2021.  

 

Fonte: IBGE Educa Professores, em: 
https://educa.ibge.gov.br/professores/educa-
recursos/20773-tipos-de-graficos-no-
ensino.html. Acesso em: 20 jan. 2021.  

 
GRAFICO DE COLUNA 

GRÁFICO DE COLUNA é composto por duas linhas ou eixos, um vertical e outro horizontal. 

No eixo horizontal, são construídas as colunas que representam a variação (medidas ou 

quantidades numéricas) dos dados na pesquisa realizada. 

O fluxo de informações, representado por um valor numérico, é indicado pelo eixo vertical. 

Ou seja, no eixo vertical, indicamos uma escala graduada de zero até o valor máximo que 

queremos representar e, no eixo horizontal, construímos colunas em que a altura de cada coluna informa 

o valor máximo pesquisado em cada item. 

  

Principais tipos de gráficos para a 
educação básica. IBGE Educa 
Professores. Disponível em: 
https://educa.ibge.gov.br/professores/edu
ca-recursos/20773-tipos-de-graficos-no-

ensino.html. Acesso em: 20 jan. 2021. 
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Fonte: SILVA, Sylvio Bandeira de Mello e;  
SILVA, Barbara-Christine Nentwig; SILVA, Maina 
Pirajá. Organização social e indicadores 
socioeconômicos no Brasil: um estudo 
exploratório. Disponível em: 
https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_artte
xt&pid=S0103-49792009000300013. Acesso 
em: 20 jan. 2021. 

GRÁFICO DE BARRA - No eixo vertical, são construídas as barras que representam a variação 

(medidas ou quantidades numéricas) dos dados na pesquisa realizada;  
O fluxo de informações, representado por um valor numérico, é indicado pelo eixo horizontal. 

 

Principais tipos de gráficos para a educação 
básica. IBGE Educa Professores. Disponível em: 
https://educa.ibge.gov.br/professores/educa-
recursos/20773-tipos-de-graficos-no-
ensino.html. Acesso em: 20 jan. 2021. 

 

Fonte: Agência IBGE Notícias. Disponível em: 
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-
noticias/2012-agencia-de-
noticias/noticias/25883-abandono-escolar-e-
oito-vezes-maior-entre-jovens-de-familias-mais-
pobres. Acesso em: 20 jan. 2021. 

 
1) Qual tipo de gráfico está representado na figura 1? 
2) Qual tipo de gráfico está representado na figura 2? 
3) Com esses dados faça uma pesquisa sobre a densidade populacional atual em cada região 

brasileira e reproduza-os em forma de gráficos de barras. 
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IMAGEM 1 

  

Fonte: IBGE Educa Jovens. Disponível 
em:https://educa.ibge.gov.br/ 
jovens/conheca-o-
brasil/populacao/18317-educacao.html. 
Acesso em: 20 jan. 2021.  

 
IMAGEM 2   

  

Censo Escolar, 7 fev. 2020. INEP. Disponível 
em: http://inep.gov.br/artigo2/-
/asset_publisher/GngVoM7TApe5/content/educ
acao-profissional-cresce-em-2019-e-alcanca-1-
9-milhao-de-matriculados-mulheres-sao-
maioria/21206?inheritRedirect=false. Acesso 
em: 20 jan. 2021. 

REFERÊNCIAS\; CURRÍCULO PAULISTA E DOCUMENTOS DISPONÍVEIS NA EFAPE 
OBSERVAÇÃO: Dúvidas poderão ser tiradas via WhatsApp ou no encontro já marcado via meet. 

CIÊNCIAS – PROF.ª KARINA – 8º ANO 

1ºROTEIRO DE ABRIL 2021 

O SISTEMA DIGESTÓRIO 
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ÓRGÃOS DO SISTEMA DIGESTÓRIO E SUAS 

FUNÇÕES 
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TEORIA – PROF.ª MARLI – 8º ANO 

1ºROTEIRO DE ABRIL 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. 

 DICAS DE VÍDEO-AULAS:   https://youtu.be/1nXjvLXDH4k 

                                               https://youtu.be/wwqH-srELA4 
                                    
 

 

                                                              CONJUNTOS NUMÉRICOS   

                                                           (Continuação)                         
 

 

 

https://youtu.be/1nXjvLXDH4k
https://youtu.be/wwqH-srELA4


13 
 

CONJUNTO DOS NÚMEROS IRRACIONAIS 

 
Já estudamos anteriormente sobre o conjunto dos números naturais (ℕ), inteiros (ℤ) e 

racionais (ℚ).   
Fora desses conjuntos temos um outro que “não se mistura”, esse conjunto é o conjunto dos 

números irracionais, ele apresenta números decimais infinitos e não periódico, ou seja, que não 
possuem um padrão de repetição.    

O conjunto dos números irracionais é aquele cujos elementos são números decimais que 
não podem ser resultado da divisão entre dois números inteiros. Essa definição é o oposto da 

definição de número racional (qualquer número que pode ser escrito na forma de fração). 
 

Quais números são irracionais? 
Os números irracionais são aqueles que não são racionais. Assim, seus representantes são: 
todos os decimais infinitos não periódicos. 
Observe que o número abaixo não é periódico, mas pode-se dizer que prossegue infinitamente. 
 

1,2345678910111213141516171819202122... 
 

Alguns desses números podem ser representados por raízes não exatas. 
Exemplos:  

√2  = 1, 4142135...      ;       √10  =  3,1622776...      ;      √13  = 3,6055512... 
 
O número irracional π é obtido no resultado da divisão entre o comprimento e o diâmetro de uma 
circunferência e representa o número que se inicia com as seguintes casas decimais: 
  3,14159265358979...   →   Como esse número possui infinitas casas decimais e não é uma dízima 
periódica, ele é irracional. 

 

Resumindo... 

 

CONJUNTO DOS NÚMEROS REAIS 

O conjunto dos números irracionais é representado por I. Da união deste conjunto com o conjunto 

dos números racionais (ℚ) temos o conjunto dos números reais (ℝ). 
 
 
                                                                      Logo, o conjunto dos números reais é formado pela   
                                                                      união do conjunto dos números racionais e  
                                                                       irracionais.      

                                                                       ℝ  = ℚ ∪ I     
 
 

 

 

                           Exemplos:  
 

 

 

Os Números Irracionais são números decimais, infinitos e não-

periódicos e não podem ser representados por meio de frações 

irredutíveis. 

https://brasilescola.uol.com.br/matematica/operacoes-com-numeros-decimais.htm
https://brasilescola.uol.com.br/matematica/o-resto-divisao.htm
https://brasilescola.uol.com.br/matematica/numeros-racionais.htm
https://brasilescola.uol.com.br/matematica/comprimento-area-circunferencia.htm
https://www.todamateria.com.br/numeros-reais/
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EXERCÍCIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      EXEMPLOS: 

1) Entre quais números inteiros se localiza o número √10? 

Vamos encontrar a localização da √10 sem utilizar a calculadora. Encontraremos os números 
quadrados perfeitos mais próximos.    

Como √9  =  3  e  √16  =  4  ; o valor de  √10  fica entre √9  e √16 ; logo  na reta numérica, está 
localizada entre 3 e 4. 
 

2) Entre quais números inteiros está localizado o número √34 ?  

Como √25  = 5   e  √36  = 6 , então √34 está localizado entre 5 e 6. 

 

EXERCÍCIOS 
 

1)                                                                                                  a) Quais são números naturais? 

                                                                         
                                                                b) Quais são números inteiros? 
 
                                                                c) Quais são números racionais? 
 
                                                                d) Quais são números irracionais? 

 

 

 

 

 

2) Veja alguns personagens que vivem em Gothan City: 
 

3)  
 
                                                                                  Quais personagens estão em cima de um 
                                                                                   número irracional? 
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3) Identifique como número racional ou como número irracional: 

a) 4,25 __________________      f) 0,0061  ___________________ 

b) √81 ___________________     g) - √18 ____________________ 

c) √50  ___________________     h) 48 799 ____________________ 

d) - 76 ___________________     i) 7,171 771 777...  _______________________ 

e) 
1

3
     ____________________    j) 8,434343...  ______________________ 

 
 

4) Qual é o número racional que está escondido? 

 

 

 

 

 

5) Responda: 

 

 

 

 

 

 

 

 

6)  

 

                                                                                       a.(    )  0,252525... é um número natural. 
                                                                                       b.(    )  5,41 é um número inteiro. 
                                                                                       c.(    )  0,3333... é um número racional. 
                                                                                       d.(    ) - 2,363636... é um número irracional. 

 

 

 

 

7) Num dia muito frio, em Gothan City, a temperatura foi de 5ºC. À noite, a temperatura diminuiu 
7ºC. Em que ponto da reta numérica se encontra a temperatura atingida? 

 

 

 

a.(     ) A                  b.(     ) B                      c.(     ) C                        d.(     ) D 
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8) Observe a carta que o Coringa tem na mão: 
 

 

O número da carta do Coringa é: 
a.(     ) Natural 
b.(     )  Inteiro 
c.(     )  Racional 
d.(     )  Irracional 
 

 
9) Observe os seguintes números. 

     (I) 2,212121...                   (II) 3,212223...                     (III) π                              IV) 3,1416 
 

     Assinale a alternativa que identifica os números irracionais. 
a.(     ) I e II 
b.(     ) I e IV 
c.(     ) II e III 
d.(     ) I e III 

 

10) O valor da expressão 
√81 + √49

√81 − √49
  : 

 
a.(     ) é um número inteiro                   c.(     ) não é um número real 
b.(     ) é um número irracional              d.(     ) não é um número racional 

 

11)  Na reta numérica, o número √40  está localizado entre : 
  a.(     ) 39 e 40         b.(     ) 39 e 41         c.(     ) 6 e 7          d.(     ) 5 e 6 

 
12) O número 4,33333... é: 

a.(     ) um número natural                  c.(     ) um número inteiro 
b.(     ) um número racional                d.(     ) um número irracional 
 
 

 
                                                                                   Bons estudos!                                                        Professora Marli                                                                                                  

 

GEOMETRIA – PROF.ª MARLI – 8º ANO 

1ºROTEIRO DE ABRIL 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. 

 DICAS DE VÍDEO-AULAS:  https://youtu.be/XYjWIDnw40w 
                                              https://youtu.be/9Deq7udX-Eg 
                              https://youtu.be/nv8ASf8z_Ic 
 

TRIÂNGULOS (continuação) 

 
 

https://youtu.be/XYjWIDnw40w
https://youtu.be/9Deq7udX-Eg
https://youtu.be/nv8ASf8z_Ic
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A existência de um triângulo só é possível quando a soma de dois lados menores for maior que 

a medida do maior lado. O triângulo acima tem os lados medindo 5, 8 e 12 cm, se somarmos 5 com 

8 é igual a 13 que é maior que a medida do terceiro lado (12). Sendo assim é possível realizar a 

construção. 

 

 É possível construir um triângulo com lados medindo 12cm, 6cm e 5 cm? 

 

Se somarmos 6 + 5 = 11 que é menor que a 

medida do lado maior (que mede 12cm), 

portanto não é possível construir um triângulo 

utilizando essas medidas.                                                                       

 

 

 

 

Congruência de triângulos 

 

Triângulos são polígonos, portanto, para que dois triângulos sejam congruentes 

precisamos ter lados correspondentes congruentes e ângulos correspondentes congruentes. 

Para decidirmos se dois triângulos são ou não congruentes, precisamos verificar 6 

condições: 

 • 3 congruências entre lados correspondentes;  

 • 3 congruências entre ângulos correspondentes.  

No entanto, os triângulos apresentam características que permitirão reduzir esse 

trabalho. 

(Obs.: ”congruente” quer dizer “mesma medida”) 
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Casos de congruência 

 

 

EXERCÍCIOS 
 

1) Essa ilustração representa a armação do telhado de uma casa que está sendo construída. 

Qual é a medida do ângulo de abertura do telhado, representado pela letra x? (Lembre-se que a 

soma dos ângulos internos de um triângulo qualquer é igual a 180°) 
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2) Na congruência de triângulos, estudamos quatro casos, são eles: L.L.L., L.A.L., A.L.A. e 

L.A.Ao. Indique o caso de congruência nos pares de triângulos abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Calcule o valor de x e y na figura a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Calcule x e y, em graus, sabendo que o triângulo é congruente ao triângulo RST. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) Qual é a medida do ângulo x do triângulo a seguir? 

                                        
 a.(     ) 40° 
                                       b.(     ) 30° 
                                       c.(     ) 180° 
                                       d.(     ) 150° 
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6) Em qual das opções os triângulos são congruentes de acordo com o caso L.A.L.?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7) É possível construir um triângulo com as seguintes medidas: 

a.(     ) 15cm, 10cm, 2cm 
b.(     ) 5cm, 2cm, 2cm 
c.(     ) 10cm, 5cm, 7cm 
d.(     ) 4cm, 2cm, 2cm 
 

8) Qual das alternativas apresentam medidas que não torna possível a construção de um 

triângulo? 

a.(     ) 7cm, 4cm , 4cm 
b.(     ) 8cm, 2cm, 3cm 
c.(     ) 18cm, 9cm, 10cm 
d.(     ) 10cm, 6cm, 9cm 

 

9) Quanto vale a soma dos ângulos internos de um triângulo?  

a.(     ) 90º               b.(     ) 180º                c.(     ) 240º             d.(     ) 360º 
 

10) Os triângulos ABC e DEC são congruentes. O perímetro da figura ABDECA mede: 

 
                                                      a.(     ) 16 

                                                 b.(     ) 17 

                                                        c.(     ) 18 

                                                          d.(     ) 19                      

 
 

EDUCAÇÃO FÍSICA – PROF.ª LILIAN – 8º ANO 

1ºROTEIRO DE ABRIL 2021 
Condicionamento Físico 

Condicionamento físico é a capacidade que o corpo tem de resistir a desafios físicos de sua rotina, 
ocasionais ou inesperados, limitando-se principalmente a fatores relacionados à performance física, 

tais como resistência aeróbica e anaeróbica, força, velocidade e flexibilidade, potência e agilidade. 
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Antes de prosseguirmos com esse tema, vamos aprofundar um pouquinho nas capacidades 

físicas. 

Capacidades Físicas 

Para a manutenção de um bom condicionamento físico e para um bom desempenho no 
esporte por meio da ação motora, precisamos desenvolver nossas capacidades físicas. 

As capacidades físicas são fundamentais para a correta execução do movimento. As 
características genéticas e as experiências pessoais de cada indivíduo têm forte influência no 
desempenho dessas capacidades, no entanto algumas delas são treináveis e podem ser 
melhoradas. Então, vamos conhecê-las para sabermos identifica-las e treiná-las. São elas: 

 Força: é a capacidade que um músculo ou um grupo muscular tem de exercer uma tensão 
contra uma resistência (algum objeto), podendo haver deslocamento ou não. Ela pode ser de três 
tipos: estática, dinâmica ou explosiva. 

 Resistência: é a capacidade de manter um trabalho físico por um tempo prolongado, 
conservando a eficiência do movimento. Ex.: correr por um tempo prolongado, ou fazer um 
determinado número de abdominais. 

 Ritmo: é a capacidade de manter sincronia de movimentos em relação a um espaço de tempo 
predeterminado, ou seja, consegue adaptar um movimento a um ritmo. Ex.: soldados marchando, 
pessoas dançando. 

 Coordenação: é a capacidade de combinar, de maneira harmônica e eficaz, diferentes 
movimentos, manipulando ou não objetos, de modo que o resultado final seja uma sequência fluente 
e de menor gasto energético. Ex.: coordenar movimentos de braços e pernas na natação. 

 Equilíbrio: é a capacidade de executar uma sequência de movimentos, ou manter uma 
postura estável, vencendo a gravidade (não caindo) e exercendo o domínio dos movimentos 
corporais. Ele pode ser: dinâmico, estático e recuperado. 

 Orientação espacial: é a capacidade de se orientar no espaço (ambiente físico), ter 
consciência corporal, noção de lateralidade (direita e esquerda) e direção (frente, trás e lado). Ex: 
tentar se orientar em determinado lugar com os olhos vendados. 

 Velocidade: é a capacidade que nos permite executar um movimento ou uma sequência de 
movimentos sucessivos de forma rápida, ou seja, percorrer uma determinada distância dentro de um 
espaço de tempo curto. Ela pode ser: 
De reação, de movimento. 

 Flexibilidade: é a capacidade física que está relacionada ao desenvolvimento de uma grande 
amplitude pelas nossas articulações na realização de um movimento qualquer. Ex.: abertura de 
pernas de uma bailarina. 

 Agilidade: é a capacidade que o corpo tem de alterar a direção de seu deslocamento no 
menor tempo possível independentemente do movimento a ser realizado. Ex.: inúmeros 
deslocamentos que um tenista realiza no jogo. 

 Descontração: é a capacidade que o corpo conseguir exercer o mínimo de tensão em uma 
determinada situação, ou seja, simplesmente relaxar. Podendo ser: descontração total (massagem 
por exemplo) ou diferenciada exemplo pedalar). 
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Atividades 
 

1) Durante uma corrida de curta distância, qual é a capacidade física mais exigida? 

_______________________________________________________________________________ 

2) Escreva na frente de cada figura, qual é a capacidade física executada. 
 

 
______________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

EDUCAÇÃO ARTÍSTICA – PROF.ª SILVIA – 8º ANO 

1ºROTEIRO DE ABRIL 2021 
Aula 1 Os primeiros luthiers 

     Quem é o luthier? Será um mestre que transforma materiais em instrumentos musicais? Que 

conhecimentos ele precisa ter?  

     Para construir instrumentos musicais, é preciso saber medidas, proporções, compreender a 

acústica, porque cada instrumento tem suas características. Ninguém sabe como ou quando as 

pessoas começaram a construir instrumentos. Os instrumentos podem ser construídos de muitas 

formas; há métodos ancestrais, artesanais, técnicos ou mesmo industriais. Os construtores de 

instrumentos são chamados luthiers. Originalmente luthier era só quem construía ou consertava 

alaúdes. Mais tarde, o termo foi empregado para quem lidava com instrumentos de corda em geral. 

 

Atividade 

1º Faça como os luthier crie um instrumento e poste como tocá-lo. 

 

Aula 2 Tambores sagrados 

 

     Tão antigo e arraigado em nossa história é o tambor! Quem sabe não teria sido ele o primeiro dos 

instrumentos musicais? Qual teria sido o significado de seus primeiros toques? 
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     O toque percutiu na pele fazendo o ar vibrar em ondas que cortaram o espaço até onde o som se 

perdeu. Toque após toque, o tambor soou, em homenagem ao sagrado, em dias festivos de muita 

alegria e na marcação dos passos nos campos de batalha.  

     Desde os tempos longínquos, são os xamãs (líder religioso) que se dedicam a rituais religiosos. 

Creem que pela música, ecoada dos tambores podem estabelecer contatos com o mundo natural e 

espiritual. 

     Na África, os tambores soaram e ressoam sua relação com o sagrado. Os toques e o som do 

canto saudavam e permitiam o contato dos humanos com as forças da natureza, com os deuses e 

os antepassados, em cultos que ainda hoje são realizados. Também eram usados para comunicação 

a distância, as batidas eram um código, que poderia ser compreendido por quem escutasse e 

soubesse decifrá-lo. 

     O Japão agregou uma série de tambores à sua cultura sob o nome de taikô. Assim como os 

tambores chineses, coreanos, vietnamitas, tailandeses, entre outros do Sudeste Asiático. A história 

do taikô está ligada ao teatro, à dança e à religião. A palavra taikô pode se referir tanto aos 

instrumentos musicais quanto à apresentação com eles, 

     Após a Primeira Guerra Judaico-Romana (66 d.C-73 d.C), na Judeia, os rabinos (líderes 

religiosos) baniram a música instrumental das sinagogas (local de culto) em sinal de luto eterno, 

apenas a partir do século XVIII os judeus passaram a usar o órgão em sua liturgia. Os tambores, não 

regressaram. Por outro lado, muitas vertentes do Cristianismo, empregam seu descendente a 

bateria. 

     A tabla, instrumento formado por um par de tambores tocados com os dedos e as mãos, é parte 

constitutiva da música clássica indiana, considerada sagrada para os seguidores do Hinduísmo. 

     O Islamismo também é embalado pelo som dos tambores, as batidas somam-se ao canto, à 

poesia e à dança em busca de uma ligação de todos com Deus. 

     No Brasil o Candomblé e a Umbanda, religiões de matrizes africanas usam tambores 

principalmente atabaques como parte de sua relação com o sagrado. 

 

Aula 3 Atividade 

1º Pinte os instrumentos tratados no texto, desenhe ou nomeie os que não encontrar. 
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Aula 4 Atividade 

 

1º Assinale V para verdadeiro ou F para falso 

 

(   ) o som dos tambores eram usados na marcação dos passos em batalha 

(   ) a segunda guerra foi responsável pela música ser banida da igreja 

(   ) luthier é o nome para quem constrói instrumentos musicais 

(   ) taykondo é um instrumento japonês  

(   ) os atabaques fazem relação com o sagrado na Umbanda e no Candomblé 

 

Assinale a alternativa correta 

(   ) V,F,V,V,F 

(   ) F.F.V.F.V 

(   ) V,F,V,F,V 

(   ) V,V,V,F,V 

 

INGLÊS – 8º ANO 

1ºROTEIRO DE ABRIL - 2021 

Questão 1- Complete as frases com os verbos do quadro. Atenção: nas frases os verbos devem 

estar no passado. 

 

 

 

a) Martha ___________________ tennis at the club yesterday.  

b) Denise___________________ the kitchen this morning.  

c) Willian____________________ to Canada.  

d) Peter _____________________ at the beach yesterday. 

e) It _______________________ a lot last night.  

f) Mike _____________________ at the school party. 

 

Questão 2 - Assinale a alternativa correta em cada item.  

a) My uncle _______________ from India two days ago.  

(       ) arrive (      ) arrives (      ) arrived  

b) My sister ____________ her room at the moment. 

(      ) cleans (      ) is cleaning (      ) cleaned  

c) Marcos_______________ Daniela last month.  

(      ) marry (      ) is marrying (     ) married  

Walk – rain – travel – dance – clean - play 



25 
 

d) I ____________ in Canada last year.  

(      ) study (      ) am studying (      ) studied.  

 

Questão 3 - Escreva a forma do passado dos seguintes verbos. 

a) Ask: __________________ b) try:_____________ c) walk:____________  

d) help:___________________ e) start:___________ f) paint:_____________  

 

Questão 4 – Agora nós vamos conhecer a forma interrogativa do tempo passado (Emprego do 

auxiliar DID).  

Sempre que fizermos uma pergunta no tempo passado com verbos não auxiliares, devemos 
usar o did para todas as pessoas do verbo. 

 Observe a conjugação do verbo to like (gostar) no tempo passado, na forma afirmativa e 
interrogativa: 
 To like – Past tense  

 

Affirmative form Interrogative form 

I liked Did I like? ( Eu gostei?) 

You liked Did you like? (Você gostou?) 

He/she liked Did he/she like?( Ele/ela gostou?) 

We liked Did we like?( Nós gostamos?) 

You liked Did you like? (Vocês gostaram?) 

They liked Did they like?( Eles gostaram?) 

 

Observe que na interrogativa o verbo to like fica no infinitivo sem o to, pois quando se usa o 

auxiliar Did subentende-se que eu esteja perguntando uma ação que ocorreu no passado e por 

isso não há alteração no verbo. 

 Observação: Para transformar frases afirmativas em interrogativas no passado siga o 

esquema abaixo:  

Did + sujeito + verbo na forma básica (infinitivo sem o to). 

Did you watch TV last night?  Você assistiu televisão a noite passada? 

Questão 5 – Vamos praticar? Siga o exemplo e passe as frases para a forma interrogativa. 

a) They worked a lot yesterday.  

Did they work a lot yesterday?  

b) Jim lived in London last year. 

 _____________________________________________________________________________.  

c) You cleaned the house yesterday. 

 _____________________________________________________________________________. 

d) He washed his car last week.  

______________________________________________________________________________.  
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e) Mary studied in the same school.  

______________________________________________________________________________.  

f) You painted her house last year. 

 ______________________________________________________________________________.  

 

Questão 6 – Siga o exemplo, ordene as palavras e forme frases interrogativas no tempo passado. 

Siga o exemplo.  

Live/did/your family/ farm/on/a  

Did your family live on a farm?  

a) football / play /did /Sundays /on /they? 

_______________________________________________________________________________.  

b) she /did /in / a / work /toyshop  

_______________________________________________________________________________.  

c) move / to / another / town / they / did 

_______________________________________________________________________________.  

 

d) she / wash / her / clothes / did  

_______________________________________________________________________________.  

Questão 7 – Agora nós vamos conhecer a forma negativa do tempo passado.  

(Emprego da forma auxiliar DID NOT ou DIDN’T)  

Sempre que quisermos negar no tempo passado, com verbos não auxiliares devemos usar o did 

not ou didn’t para todas as pessoas do verbo.  

Observe a conjugação do verbo to work (trabalhar) na forma negativa, no tempo passado. 

I did not work.      (Eu não trabalhei.)  

I didn’t work.  

You did not work.   (Você não trabalhou.)  

You didn’t work. 

He, she, it did not work.   (Ele, ela, não trabalhou) 

 He, she, it didn’t work. 

 We did not work.     (Nós não trabalhamos)  

We didn’t work.  

You did not work.     (Vocês não trabalharam) 

You didn’t work. 

They did not work.    (Eles não trabalharam) 

They didn’t work. 

Questão 8 – Responda na forma negativa.  

Observe o exemplo.  

Did she dance with you last night? ( my cousin) 

No, she didn’t  

She danced with my cousin.  
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a) Did you study Geography yesterday? (Science) 

 ______________________________________________________________________________.  

_______________________________________________________________________________.  

b) Did the play football last Saturday?( basketball). 

 ______________________________________________________________________________.  

_______________________________________________________________________________.  

c) Did Jane visit her parents last month? ( her aunt) 

_______________________________________________________________________________. 

_______________________________________________________________________________. 

d) Did you call your friend yesterday?( my mother)  

_______________________________________________________________________________.  

_______________________________________________________________________________.  

Questão 9- De acordo com a informações da tirinha responda o que se pede.  

 

a) Qual o auxiliar presente na primeira fala que representa o passado? 

_______________________________________________________________________________  

b) Quais os verbos presentes na segunda fala?  

Escreva-os _____________________________________________________________________  

c) Agora traduza o texto  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________  


