
 

 

 

 

 
 

2º ROTEIRO DE JUNHO ou 14ª ATIVIDADE – JUNHO/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 14/06/21 ATÉ 18/06/21. 
 

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  
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GRAMÁTICA – PROF.ª CRISTIANE – 8º ANO 

2ºROTEIRO DE JUNHO 2021 

ATIVIDADE GRAMATICAL 

1ª aula 

O complemento nominal refere-se somente a substantivos abstratos (no caso em questão, 
à fuga), advérbios e adjetivos. - O adjunto adnominal refere-se somente a substantivos, tanto 
concretos quanto abstratos. - O complemento nominal jamais indica posse. 

Complemento Nominal e Adjunto Adnominal 

1- Identifique se as expressões destacadas são adjuntos adnominais ou complementos nominais. 

 a) Aquela cadeira de ferro é muito resistente. 

 b) Foi solicitada ao gerente a devolução do dinheiro.  

c) Aquela imagem de cera é esquisita.  

d) O caderno de anotações estava desorganizado.  

e) A construção do metrô se prolonga há muitos anos. 

 f) As ruas do nosso bairro estão necessitando de reparos. 

 g) O juiz determinou a prisão do bandido.  

h) A nadadora tinha certeza da vitória.  

i) A atitude do rapaz foi notável. 

 j) O ataque do nosso time é uma piada. 

 k) O temor de Deus é necessário aos homens. 

 l) Ele estava desejoso de vingança. 

 m) A introdução desses costumes não nos agradava. 

 

2- Grife o COMPLEMENTO NOMINAL das frases abaixo e identifique a palavra que o 

complementa (advérbio, adjetivo ou substantivo): 

 a) Os amigos estavam à espera de notícias.  

b) Teobaldo foi cúmplice do desfalque. 

 c) As crianças têm loucura por guloseimas. 

 d) Sinto imenso carinho por você.  

e) Estou contente com os resultados. 

 f) As pessoas têm necessidade de amor. 

 g) Tenho amor à pátria.  

h) O público é ávido de informações.  

 



2ª e 3ª aula 

3- Distinga o complemento nominal do adjunto adnominal: 

 a) A empresa anunciou a contratação de funcionários jovens.  

b) As contratações da empresa visam das oportunidades aos jovens.  

c) O pedreiro estava trabalhando em uma parede perpendicular ao muro. 

 d) Você sempre agiu contrariamente às nossas decisões.  

e) No inverno, os hotéis da cidade ficam cheios de turistas. 

 f) As provocações dos estudantes ao governador preocuparam os deputados que participavam da 

passeata. 

 

 4- Marque: (AA) para o adjunto adnominal; (CN) para o complemento nominal.  

a) (   ) O povo não aceita a construção de usinas nucleares. 

b) (   ) A folha do caderno foi arrancada. 

c) (   ) Comprei um dicionário de inglês.  

d) (   ) A conservação da natureza é uma necessidade.  

e) (   ) As luzes do prédio estão apagadas. 

f) (   ) Ela tem necessidade de muito amor. 

g) (   ) Houve severa proibição ao corte de árvores.  

h) (   ) Continua a luta contra poluição. 

i) (   ) Existe um órgão de proteção aos índios. 

j) (   ) Os queijos de Minas são muito apreciados. 

k) (   ) Ainda existem muitos engenhos de cana. 

l) (   ) A saudade dos amigos é grande. 

m) (   ) Não temos necessidade de auxílio. 

n) (   ) Esperamos aprovação em todas as disciplinas. 

o) (   ) O Brasil não vende açúcar de beterraba. 

p) (   ) Deve haver preocupação com os estudos. 

LIPT – PROF.ª CRISTIANE – 8º ANO 

2ºROTEIRO DE JUNHO 2021 

INTERPRETAÇÃO DO TEXTO 

 

1ª aula 

 

De onde veio o pastel? 

 
O favorito das feiras livres provavelmente surgiu na China e depois foi apropriado pelos japoneses 

 



    Embora tenha ganhado forma, textura e os ingredientes locais (mussarela, frango e carne moída, 
por exemplo), o pastel foi inserido na nossa cultura por imigrantes do Extremo Oriente. Ou essa é a 
hipótese mais aceita. A origem exata da receita não foi registrada, nem foi muito pesquisada, 
segundo afirmou o historiador e especialista em gastronomia Ricardo Maranhão. 

    A ideia é que o pastel teria se originado do chun juan, o rolinho primavera. O prato chinês é feito 
com massa de farinha, recheio de vegetal e assado em uma frigideira untada. Por volta de 1890, 
imigrantes chineses já vendiam os rolinhos no Brasil, por vezes com os recheios adaptados ao 
paladar local, como a carne moída. E simplificando a massa folhada para uma camada só. 
    Esse pré-pastel ainda não era popular. A ascensão veio com a perseguição aos japoneses na 
Segunda Guerra. Com vergonha e medo de serem escorraçados, já que o Brasil fez parte dos 
Aliados, os japoneses aproveitaram a ignorância ocidental em relação à diferença entre sua cultura 
e a dos chineses e se camuflaram nos hábitos dos outros. Eles, assim, assumiram a batuta do 
preparo e venda de pastéis. 

    A comunidade japonesa no Brasil já era, na época, muito maior que a chinesa. Isso permitiu ao 
pastel se popularizar. Começaram a surgir pastelarias por São Paulo, e também as barraquinhas na 
feira, já que muitos japoneses também eram feirantes que comercializavam as frutas, hortaliças e 
legumes que produziam no cinturão verde da capital paulista. De São Paulo, o pastel chegaria ao 
Rio de Janeiro, Belo Horizonte, e, enfim, ao país inteiro, com variações locais. E assim deixou de ser 
uma especialidade exótica para ganhar o status de genuína criação brasileira. 

Lucas Vasconcellos. Disponível em: <https://aventurasnahistoria.uol.com.br>. 

2ª aula 

Leitura do texto 

Trabalhando com o dicionário 

a) Procure as palavras desconhecidas: 

Ascenção- 

Escorraçados – 

Aliados-  

Exótica-            

3ª aula 
 
 1 – Na passagem “O favorito das feiras livres provavelmente surgiu na China […]”, o autor do texto 
exprime: 
(     ) uma certeza sobre o surgimento do pastel. 

(     ) uma contradição sobre o surgimento do pastel. 

(     ) uma possibilidade sobre o surgimento do pastel. 
  
 2 – No período “O prato chinês é feito com massa de farinha, recheio de vegetal e assado em uma 
frigideira untada. ”, a que prato chinês o texto se refere? 
 
 R: 
 3 – Na parte “Por volta de 1890, imigrantes chineses já vendiam os rolinhos no Brasil […]”, o verbo 
expressa: 

(     ) uma ação efêmera dos imigrantes chineses por volta de 1890. 
(     ) uma ação contínua dos imigrantes chineses por volta de 1890. 
(     ) uma ação esporádica dos imigrantes chineses por volta de 1890. 
 



4 aula 

  
4 – No segmento “[…] por vezes com os recheios adaptados ao paladar local, como a carne moída. 
”, a palavra “como” indica: 
 
(     ) uma causa. 

(     ) um exemplo. 

(     ) uma comparação. 
  
5 – Na passagem “Com vergonha e medo de serem escorraçados […]”, o vocábulo sublinhado 
poderia ser substituído por: 
 
(     ) “criticados”. 

(     ) “enxotados”. 

(     ) “enganados”. 
  
6 – Em “Isso permitiu ao pastel se popularizar. ”, o termo grifado refere-se ao fato: 
 
(     ) “[…] os japoneses aproveitaram a ignorância ocidental […]” 

(     ) “A comunidade japonesa no Brasil já era, na época, muito maior que a chinesa.” 

(     ) “Começaram a surgir pastelarias por São Paulo, e também as barraquinhas na feira […]” 
  
7 – Segundo o autor do texto, o pastel chegou ao Brasil inteiro: 
 
(     ) de São Paulo. 

(     ) do Rio de Janeiro. 

(     ) de Belo Horizonte. 
 
 8 – Pode-se concluir que o objetivo do texto lido é: 
(     ) ensinar a preparar pastel. 

(     ) contar a origem do pastel. 

(     ) expor uma opinião sobre o pastel. 

                       

HISTÓRIA – PROF.ª CLEIDE – 8º ANO 

2ºROTEIRO DE JUNHO 2021 

Nome: 

PRIMEIRO REINADO 

 

O Primeiro Reinado corresponde ao período de 7 de setembro de 1822 a 7 de abril de 1831, em 

que o Brasil foi governado por D. Pedro I, primeiro imperador do Brasil. 



Em outras palavras, esta época tem início com a Independência do Brasil e termina com a abdicação 

de Dom Pedro I. O Primeiro Reinado foi marcado por disputas entre a elite agrária e o Imperador, 

além de conflitos regionais no Nordeste e na Cisplatina. Porém, foi o momento que o Brasil construiu 

sua base como Estado e nação. 

Características do Primeiro Reinado 

O Primeiro Reinado se caracteriza pelo período da formação do Estado brasileiro. O regime de 

governo era numa monarquia constitucional cujo chefe de Estado era Dom Pedro I. Na economia, os 

principais produtos exportados são o açúcar, tabaco e algodão, além do intenso comércio de pessoas 

escravizadas. Em termos culturais, este foi o início da busca de uma identidade própria, pois o Brasil 

deixara de ser parte do Reino português e começa a ver a si mesmo como nação independente. 

Política do Primeiro Reinado 

Uma vez terminadas as batalhas pela independência na Bahia, uma assembleia de deputados foi 

reunida para redigir a Constituição do novo país. Após muitas discussões, um projeto foi apresentado 

em 1823 ao Imperador, mas como ela limitava os poderes de D. Pedro I, ele fecha a Assembleia e 

manda fazer uma nova Constituição, a qual foi outorgada em 1824. Nesta nova Carta Magna estava 

o Poder Moderador, que seria exercido pelo imperador, em caso de conflito entre os poderes 

legislativo, executivo e judiciário. O Poder Moderador foi visto, por muitos brasileiros, como uma 

forma do Imperador centralizar em si os demais poderes do governo. 

Confederação do Equador 

Por isso, algumas províncias do Nordeste como Pernambuco, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, 

Paraíba, Sergipe e Alagoas se reúnem e fundam a Confederação do Equador. Em 1824, 

a Confederação do Equador, declara guerra ao Império. O objetivo era alcançar a autonomia, se 

separando do Brasil, mas as províncias não conseguem fazê-lo devido à derrota militar. 

Guerra da Cisplatina 

A Guerra da Cisplatina, em 1825, foi uma disputa pela Província da Cisplatina entre o Império do 

Brasil e as Províncias Unidas do Rio da Prata. Derrotado militarmente, o Brasil, porém, não 

reconhecia que este território pudesse fazer parte da atual Argentina. A solução foi criar um Estado 

independente, o Uruguai. Estes conflitos aumentaram os gastos financeiros, deixaram mortos, mais 

a perda do território, cooperaram para prejudicar a imagem de D. Pedro I. 

Economia do Primeiro Reinado 

O Brasil comercializava produtos cujo preço de exportação estavam caindo, tais como algodão, 

açúcar e tabaco. A comercialização do café, por sua vez, começava a se expandir. Contudo, o 

desenvolvimento do “ouro verde” como era chamado, não era ainda suficiente para evitar a crise 

econômica. Os gastos com os conflitos, especialmente com a Guerra da Cisplatina, são elevados, o 

que obriga o governo a recorrer a empréstimos com a Inglaterra. 

Crise e fim do Primeiro Reinado 

As guerras e a crise econômica aumentaram o descontentamento da população e das elites com o 

governo. 

Além disso, em 1826, D. João VI falece em Portugal. Como D.Pedro I nunca havia renunciado seus 

direitos de herdeiro ao trono português, mesmo no Brasil ele assume o trono como rei de Portugal, 

com o nome de D.Pedro IV. Como D. Miguel, seu irmão, não aceita esta atitude, iniciou-se uma longa 

disputa entre os irmãos. 

https://www.todamateria.com.br/dom-pedro-i/
https://www.todamateria.com.br/confederacao-do-equador/
https://www.todamateria.com.br/guerra-da-cisplatina/


D.Pedro I, tenta negociar com o irmão, abdica do trono português na sua filha, Maria da Glória e 

propõe casamento de ambos. Por sua parte, D. Miguel teria que respeitar a Constituição que já 

vigorava em Portugal. 

Dona Maria da Glória foi enviada a Portugal, mas D. Miguel recusa a oferta de matrimônio. Portanto, 

sobe ao trono português como rei e desrespeita a Carta Magna. 

Noite das Garrafadas 

Além dos fatos citados acima, no Brasil, o descontentamento com o Imperador chegava às ruas sob 

formas de protestos. Uma delas foi a Noite das Garrafadas, ocorrida de 13 a 15 de março de 1831, 

onde os portugueses que não apoiavam a separação de Brasil e Portugal e os brasileiro, se 

enfrentaram nas ruas do Rio de Janeiro. 

Dom Pedro I tinha ido à província de Minas Gerais a fim de angariar apoios para sua causa. Na volta, 

vários portugueses organizaram uma grande festa para recebê-lo, mas que acabou em confusão 

entre os brasileiros que reclamavam contra o governo de D. Pedro I. 

Assustado com a violência das ruas, D. Pedro I decide formar um ministério constituído somente por 

brasileiros, o "Ministério dos Marqueses". Porém, isto não foi suficiente para acalmar os ânimos. 

Também houve a suspeita que o assassinato do jornalista Líbero Badaró, ocorrido em 1830, crítico 

do governo, teria sido ordenado pelo Imperador, trazendo mais revolta ao povo. 

Abdicação de D. Pedro I 

Dividido entre o trono português e o brasileiro, enfrentando protestos na rua e com parte do Exército 

contra a sua figura, D. Pedro I abdica do trono em favor do seu filho e herdeiro, D. Pedro II. Em 

seguida, parte para a Europa a fim de reunir recursos e exércitos para lutar contra seu irmão Miguel 

e restaurar o trono a sua filha, Maria da Glória. Uma vez vencida a guerra, ela subirá ao trono 

português como Maria II. No Brasil, no entanto, D. Pedro II tem apenas cinco anos e não pode 

governar. A solução, prevista na Constituição, foi formar uma Regência até sua maioridade. Esta 

época será conhecida como Período Regencial. 

 

ATIVIDADES 

 

Responda as questões abaixo de acordo com os textos anteriores (Período Joanino e a 

Independência do Brasil, Independência do Brasil e Primeiro Reinado). 

Assinale a alternativa correta: 

 

1. A instalação da Corte portuguesa no Rio de Janeiro, em 1808, representou uma alternativa para 

um contexto de crise política na Metrópole e a possibilidade de implementar as bases para a 

formação de um império luso-brasileiro na América. Das alternativas abaixo, assinale aquela que 

NÃO diz respeito ao período joanino. 

 

a) ocupação da Guiana Francesa e da Província Cisplatina e sua incorporação ao Império Português, 

como resultado da política externa agressiva adotada por D. João. 

b) abertura dos portos da Colônia às nações aliadas de Portugal, como a Inglaterra, dando início a 

uma fase de livre-comércio. 

c) ocorreu uma inversão da relação entre metrópole e colônia, já que a sede política do império 

passava do centro para a periferia. 

d) atendeu às exigências do comércio britânico, que conseguiu isenções alfandegárias. 

https://www.todamateria.com.br/noite-das-garrafadas/
https://www.todamateria.com.br/periodo-regencial/


 

 

2. 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; 

 

 

3. A vinda da Corte para o Brasil marca a primeira ruptura definitiva do Antigo Sistema Colonial. 

(Fernando A Novais. Portugal e Brasil na crise do Antigo Sistema Colonial. São Paulo: Hucitec, 1981. 

p. 298). 

A ruptura a que o autor se refere estava intimamente relacionada, dentre outros fatores, à decisão 

da Coroa portuguesa de: 

 

a) interromper o comércio de escravos praticado entre a colônia e a Inglaterra. 

b) proibir o comércio de manufaturas feito entre a colônia e a burguesia inglesa. 

c) romper os laços comerciais com a Inglaterra por exigência dos franceses. 

d) abrir os portos brasileiros ao livre-comércio com as “nações amigas”. 

 

4. "Confederação do Equador: Manifesto Revolucionário: 

 

Brasileiros do Norte! Pedro de Alcântara, filho de D. João VI, rei de Portugal, a quem vós, após uma 

estúpida condescendência com os Brasileiros do Sul, aclamastes vosso imperador, quer 

descaradamente escravizar-vos. Que desaforado atrevimento de um europeu no Brasil. Acaso 

pensará esse estrangeiro ingrato e sem costumes que tem algum direito à Coroa, por descender da 

casa de Bragança na Europa, de quem já somos independentes de fato e de direito? Não há delírio 

igual (... )." 

 

O texto dos Confederados de 1824 revela um momento de insatisfação política contra a: 

 

a) extinção do Poder Legislativo pela Constituição de 1824 e sua substituição pelo Poder Moderador. 

b) mudança do sistema eleitoral na Constituição de 1824, que vedava aos brasileiros o direito de se 

candidatar ao Parlamento, o que só era possível aos portugueses. 

c) atitude absolutista de D. Pedro I, ao dissolver a Constituinte de 1823 e outorgar uma Constituição 

que conferia amplos poderes ao Imperador. 

d) liberalização do sistema de mão de obra nas disposições constitucionais, por pressão do grupo 

português, que já não detinha o controle das grandes fazendas e da produção de açúcar. 

 

 

5. Sobre o processo de Independência deflagrado no Brasil em 1822, que implementou o Primeiro 

Reinado, é possível dizer que: 

 

a) foi um processo deflagrado no Brasil após a morte de D. João VI. 

b) foi um processo coordenado pelos revolucionários latino-americanos, como Bartolomé Mitre e 

Simon Bolívar. 



c) foi um processo articulado por Napoleão Bonaparte, que fugiu da ilha de Santa Helena para o 

Brasil em 1819. 

d) foi um reflexo da Revolução Liberal do Porto (1820), que exigiu o retornou de D. João VI para 

Portugal. 

6. O episódio conhecido como "A Noite das Garrafadas", briga entre portugueses e brasileiros, 

relaciona-se com: 

 

a) a promulgação da Constituição da Mandioca pela Assembleia Constituinte. 

b) a instituição da Tarifa Alves Branco, que aumentava as taxas de alfândega, acirrando as disputas 

entre portugueses e brasileiros. 

c) o descontentamento da população do Rio de Janeiro contra as medidas saneadoras de Oswaldo 

Cruz. 

d) a manifestação dos brasileiros contra os portugueses ligados à sociedade "Colunas do Trono" que 

apoiavam Dom Pedro I. 

 

7. Entre as causas da abdicação do trono por parte de D. Pedro I, está: 

 

a) a União Ibérica, entre Portugal e Espanha. 

b) revoltas locais, como Revolução Farroupilha. 

c) a crise financeira de 1829, que ocasionou o fechamento do Banco do Brasil. 

d) a crise de legitimidade pelo não uso do Poder Moderador. 

 

8. Em 1815, Dom João VI extinguiu a condição de colônia ao Brasil que recebeu o título de “Reino 

Unido de Portugal e Algarves”. O que isso significou para o país? (Responda em folha à parte) 

 

9 – Explique: Revolução Liberal do Porto. (Responda em folha à parte) 

 

 

GEOGRAFIA – PROF.ª SANDRA – 8º ANO 

2ºROTEIRO DE JUNHO 2021 

AULA 1  

(EF08GE09) Identificar, comparar e analisar os padrões econômicos mundiais de produção, 

distribuição e intercâmbio dos produtos agrícolas e industrializados, tendo como referência os 

Estados Unidos da América e os países dos BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul) 

UNIDADE TEMÁTICA> CONEXÕES E ESCALAS 

OBJETO DE CONHECIMENTO> Corporações e organismos internacionais e do Brasil na ordem 

econômica mundial. 

OBSERVAÇÃO: SE NÃO LER NÃO VAI ENTENDER. 

PARA COMPREENDER 

O peso do BRICS 

 



 As diferenças entre os países que formam o BRICS são muitas, tanto no que dis respeito a 

aspectos internos (cultural, histórica e econômica) quanto externos (relações internacionais). No 

entanto, os representantes do grupo vêm buscando se organizar para mostrar ao mundo que eles 

representam mais do que um conjunto de países emergentes com poucas características em comum. 

A criação do NBD, cuja finalidade será financiar projetos de infraestrutura em países emergentes, é 

uma das ações no sentido de somar forças e não depender exclusivamente dos recursos 

internacionais, garantido a legitimidade do grupo. 

 Se, por um lado, a construção de um grupo coeso e afinado é um desafio, visto que as 

disparidades entre membros do BRICS são grandes, por outro, África do Sul, Brasil, China, Índia e 

Rússia, juntos, possuem um peso inegável no cenário internacional: reúnem quase 50% da 

população mundial, o que significa um imenso mercado produtor e consumidor, e cerca 25% do PIB 

per capita. 

 

 

 OBS: VOCÊ ENCONTRAJ O MAPA NO LIVRO DIDÁTICO: GEOGRAFIA HOMEM & 

ESPAÇO DE ELIAN ALABI LUCCI/ ANSELMO LAZARO BRANCO. 

1) Observe o mapa acima. Olhando apenas as cores e a espessura das setas, responda: 
 

a) Que países estão relacionados? 
 

 

 

 

 

 



 

b) O que você poderia dizer sobre o volume do comércio entre esses países? 
 

 

 

 

 

2) Agora, leia a legenda do mapa e confirme sua resposta à pergunta anterior. Você acertou? 
Justifique sua resposta. 
 
 
 
 

 

  As informações quantitativas trazidas pelos mapas podem ser representadas de diferentes 

maneiras: pela intensidade das cores (quanto mais escura, maior a quantidade do fenômeno 

retratado); pelo uso de diferentes hachuras; pela anamorfose, entre outros. O mapa que você 

acabou de ver usa outro recurso: método de fluxos. Por ele, conseguimos identificar, rapidamente, 

os pontos de origem e destino e a intensidade das trocas entre eles. Esse recurso também é bastante 

visual: você consegue comparar os dados quantitativos sem sequer ter acesso aos números. 

Procure o significado das palavras acima grifadas. 

 

 

 

 

 

AULA 2 

EXPRESSÕES PARA DESIGNAR OS GRUPOS DE PAÍSE 

 Subdesenvolvido: surgiu após a Segunda Guerra Mundial, quando a Organização das Nações 
Unidas (ONU) publicou uma série de dados estatísticos sobre a situação socioeconômica de vários 
países do mundo. A partir desse momento, as diferenças no nível de qualidade de vida e de 
desenvolvimento econômico entre os países passaram a ser quantitativos. 
 Terceiro Mundo: para designar os países mais pobres do planeta, isto é, os países 
subdesenvolvidos. A partir de então, muitos trabalhos foram publicados para explicar as razões do 
subdesenvolvimento. 
 Países em desenvolvimento: para designar os países subdesenvolvidos, ressaltando sua 
potencialidade para atingir um nível maior de desenvolvimento e tornar-se desenvolvidos. 
 Centro: para designar os países desenvolvidos quer têm papel de comando na economia 
mundial, chamados de países do Norte (pois a maioria esta localizada nesse hemisfério). 
 Periferia: para designar os países subdesenvolvidos (países do Sul). Os países do centro 
controlam a maior parte dos investimentos em pesquisas e desenvolvimento de novas tecnologias e 
detém a maior parte das universidades e as melhores instituições de ensino. 
 Semiperiférico: para se referir a países de periferia que atingiram um nível de industrialização 
maior que os demais, o que os coloca no grupo de países industrializados e que apresentam valores 
expressivos de PIB; são chamados países emergentes. 

 

 

 



 

AULA 3 

ATIVIDADES: 

1) Leia as informações de o infográfico a seguir: 
 

 

OBS: VOCÊ ENCONTRA O INFÓGRAFICO NO LIVRO DIDÁTICO GEOGRAFIA HOMEM & 

ESPAÇO. DE ELEIAN ALABI LUCCI/ ANSELMO LAZARO BRANCO 

A) Explique as características dos países que formam o grupo representado no infográfico. 
 

 

 

 

B)Qual país, no conjunto, apresenta melhor situação em relação aos dados apresentados? Como 

você chegou a essa conclusão? 

A)  
B)  

 
 

C) Apresente quatro características dos países desenvolvidos. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2) Liste abaixo os países com as designações abaixo: 
 
a) Países subdesenvolvidos 

 

 
 

 
b) Países periféricos 

 
 

 
 

 
c) Países em desenvolvimento 

 
 

 
 

 

3) EXPRESSÕES PARA DESIGNAR OS GRUPOS DE PAÍSES: 
 
Em qual grupo de países o Brasil se encontra? Justifique sua resposta. 
 
 
 
 

  

 

              
               
REFERÊNCIAS: CURRÍCULO PAULISTA / HABILIDADE ESSENCIAIS. 
LIVRO DIDÁTICO: GEOGRAFIA HOMEM & ESPAÇO 
ELIAN ALABI LUCCI / ANSELMO LAZARO BRANCO 
EDITORA SARAIVA. 

 

CIÊNCIAS – PROF.ª KARINA – 8º ANO 

2ºROTEIRO DE JUNHO 2021 

Nome: _____________________________________________________ nº: ______ 8º ano ____ 

AULA 1 : SUGESTÃO DE VÍDEOS COMPLEMENTARES: 

https://www.youtube.com/watch?v=spryDmfQXXw - Biomas e Ecossistemas Brasileiros - 

MANGUEZAL E RESTINGA (Episódio 8) 
https://www.youtube.com/watch?v=bQWq7kWV3CE - Mata dos cocais - Fisiologia Vegetal 

https://www.youtube.com/watch?v=bShwn-z0-wg - Mata Atlântica | Biomas do Brasil | Ep.7 

https://www.youtube.com/watch?v=L-bw0GMiO7on - Pantanal | Biomas do Brasil | Ep.1 

 

https://www.youtube.com/watch?v=spryDmfQXXw
https://www.youtube.com/watch?v=bQWq7kWV3CE
https://www.youtube.com/watch?v=bShwn-z0-wg
https://www.youtube.com/watch?v=L-bw0GMiO7on
https://www.youtube.com/watch?v=L-bw0GMiO7on


https://www.youtube.com/watch?v=-Xf8BEQtk3Y - Pampa | Biomas do Brasil | Ep.3 

 

AULA 2: Dando sequência ao tema tratado no roteiro anterior veremos as características dos 
ecossistemas brasileiros: 

 

Mata Atlântica 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

                Plantas epífitas na Mata Atlântica 

 - Flora: As plantas apresentam folhas largas e perenes. A vegetação é rica em plantas epífitas (vivem 
sobre outras plantas, mas não possuem hábitos parasitas, não retirando, portanto, nutrientes 
daquela que lhe fornece apoio). As plantas características deste ecossistema são os ipês, pau-brasil, 
jacarandá, jequitibás e palmeiras. 
- Fauna: Os animais representativos da Mata Atlântica são as jaguatiricas, saguis, mico-leão-
dourado, tucanos e papagaios. 
 

* Mata dos Cocais 

 

               Coqueiros das Matas dos Cocais 

- Localização: Abrange os estados do Maranhão, Piauí e Rio Grande do Norte. 
- Condições climáticas: Apresenta índices elevados de chuva, com 1500 mm a 2200 mm. A 
temperatura média anual é de 26ºC. 
 - Flora: A espécie mais característica desse ecossistema é a palmeira Orbignya martiana, o babaçu. 
Essa palmeira possui importância econômica para a população, pois de suas sementes se extrai um 
óleo e as folhas são usadas para cobertura de casas. 
- Fauna: Apresenta diversas espécies de aves, mamíferos, répteis, anfíbios, insetos, os animais 
característicos são a arara-vermelha, gavião-rei, ariranha, gato-do-mato, macaco-prego, lobo-guará, 
boto, jacu, paca, cotias, acará-bandeira, dentre outros. 
 
 

Também chamada de floresta Atlântica, é um dos 

ecossistemas mais devastados do Brasil. Estima-se 

que existam apenas 5% da sua vegetação original. 

Aproximadamente 70% da população brasileira vivem 

na área desse bioma. 

- Localização: Estende-se do Rio Grande do Norte 

até o Rio Grande do Sul. 

- Condições climáticas: Clima subtropical úmido 

ao sul e tropical úmido ao norte. 

A Mata dos Cocais é considerada uma “mata de 

transição” e está localizada entre as florestas 

úmidas da Amazônia e a Caatinga. 

Este ecossistema já foi muito explorado, ainda no 

período colonial, para extração de produtos 

específicos, como o óleo de babaçu e a cera de 

carnaúba. Com o passar do tempo as plantações 

de soja tomaram uma dimensão extensa, o que 

contribui com a destruição do ambiente. 

https://www.youtube.com/watch?v=-Xf8BEQtk3Y


* PANTANAL 

 

 

 

 

 

                              

 

 

A planície do Pantanal 
Uma boa notícia é que o Pantanal é o bioma mais preservado do Brasil, por manter, ainda, 84% de sua 

paisagem original. 

 - Localização: Oeste de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. 
- Condições climáticas: Clima Tropical Continental. No verão as temperaturas atingem 32ºC, 
enquanto no inverno, chegam a 21ºC. 

- Flora: Apresenta poucas espécies endêmicas, ou seja, próprias deste ecossistema. A palmeira 
carandá é a mais representativa. 
- Fauna: A fauna é diversificada. Existem moluscos, crustáceos e peixes, como o dourado, pau, jaú, 
surubim e piranhas. Além de tuiuiús, socós, sara-curas, jacarés, capivaras, onças e veados. 
 
* Mata de Araucárias 

 

                           Mata de Araucárias 

 
-  Flora: A espécie mais representativa é a Araucária, que pode atingir até 25 m de altura. Também 
podem ser encontradas samambaias e plantas epífitas. 
- Fauna: Existem de mamíferos, aves, répteis e insetos. 
 

O pantanal é considerado a maior planície 

inundada do Brasil. Isso ocorre em alguns períodos 

do ano, onde determinadas áreas podem ficar 

parcialmente ou totalmente submersas. É um dos 

biomas com maior diversidade de animais e 

plantas. Considerado Patrimônio Natural da 

Humanidade, o Pantanal é, em extensão, o menor 

bioma do Brasil. Ocupa uma área de 150 mil 

quilômetros quadrados - semelhante à extensão 

do Ceará - entre o Mato Grosso e o Mato Grosso 

do Sul, em sua área brasileira e ocupando 

também parte da Bolívia. 

Recebe esse nome uma vez que a região 

está repleta de pinheiro-do-paraná 

(Araucaria angustifolia), conhecido como 

Araucária. 

A Mata das Araucárias apresenta, de forma 

bem definida, as diferentes estações do 

ano, ou seja, os invernos são frios e os 

verões são quentes 

- Localização: Abrange os estados do Rio 

Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e 

São Paulo. 

- Condições climáticas: Apresenta 

temperaturas baixas no inverno. O índice 

pluviométrico é de 1400 mm anuais. 



 

AULA 3 
 

 

* Manguezais 

 

        As plantas com raízes expostas no manguezal 

- Flora: Existem três espécies principais de mangue, o Mangue-vermelho, com predomínio da 
espécie Rhizophora mangle; Mangue-branco, com predomínio da espécie Laguncularia racemosa 
é o Mangue-preto, com predomínio da espécie Avicennia schaueriana. 
- Fauna: Predominam caranguejos, moluscos e aves, como as garças. 
 
 

* Pampas 

 

                                   Os campos sulinos 

- Flora: apresenta uma composição herbácea, ou seja, formada basicamente por gramíneas e 
espécies vegetais de pequeno porte, não ultrapassando os 50 cm de altura. Esse tipo de 
paisagem apresenta dois tipos bem definidos: os chamados campos limpos e os campos 
sujos.  Algumas plantas são louro-pardo, cedro, capim-forquilha, grama-tapete, pau-de-leite, unha-
de-gato, babosa-do-campo, cactáceas, timbaúva, araucárias, algarrobo, palmeira anã. 
- Fauna: onça-pintada, jaguatirica, macaco-prego, guariba, tamanduá, ema, perdigão, perdiz, 
quero-quero, joão-de-barro, veado-campeiro, preá, tuco-tucos, tucanos, saíras, gaturamos. 
 
 

 

 

 

Os manguezais são biomas litorâneos com 

vegetação arbustiva que se desenvolve em um 

solo lodoso e salgado. Para o meio ambiente, 

este é um importante ecossistema pois ele 

evita o assoreamento das praias, funcionado 

como uma barreira. 

- Localização: Estende-se por toda a costa 

brasileira. Entretanto, pode penetram vários 

quilômetros no continente, seguindo o curso 

de rios, cujas águas encontram, as águas 

salgadas durante a maré cheia. 

Também chamado de campos ou 

campos sulinos. Representa um tipo de 

pradaria. Ocorre em locais onde a região 

de relevo apresenta topos arredondados. 

A pecuária é considerada a principal 

atividade econômica. - 

Localização: Predomina no Norte do Rio 

Grande do Sul. 

- Condições climáticas: O clima do 

Pampa é subtropical com as quatro 

estações do ano bem definidas. 



 

 

Aula 4 : ATIVIDADES 
 

Questão 1 - Relacione corretamente o clima na coluna I com o respectivo bioma terrestre na 

coluna II. 

Coluna I Coluna II 

1. Equatorial  Caatinga 

2. Tropical 
Semiárido 

 Pampa 

3. Tropical 
continental 

 Amazônia 

4. Subtropical 
 Mata 

Atlântica 

5. Tropical 
sazonal 

 Pantanal 

6. Tropical úmido  Cerrado 

 

 

Questão 2 - A Mata Atlântica é um bioma que vem sofrendo constante desmatamento desde a 

colonização do Brasil. Sua vegetação, por exemplo, apresenta apenas 7% da mata original. 

Assinale a alternativa que apresenta a afirmativa correta sobre a Mata Atlântica. 

a) É uma floresta tropical e o pau-brasil é encontrado em toda a sua extensão. 
b) Desde a colonização do país a Mata Atlântica passa por um processo de devastação e 
extrativismo, chegando a desaparecer em vários locais do país. Estima-se que existam apenas 5% 
da sua vegetação original. 
c) O clima e a baixa altitude de onde se localiza faz com que não haja grande diversidade no 
bioma. 
d) Apresenta diversos ecossistemas, como Floresta Ombrófila Densa e Savana. 

 

Questão 3 - O menor bioma brasileiro está localizado entre os estados Mato Grosso e Mato 

Grosso do Sul. Apresenta clima tropical continental e vegetação marcada por gramíneas, árvores 

de médio porte e plantas rasteiras. Trata-se de uma das maiores planícies inundáveis do mundo, 

sendo chamado de “reino das águas”. O bioma com essas características e que foi considerado 

Reserva da Biosfera e Patrimônio Natural Mundial é: 

a) Pampa     b) Pantanal    c) Mata Atlântica    d) Pradaria 

 

 

Questão 4 - Sobre o bioma Pampa é correto afirmar: 

I. Apresenta vegetação com gramíneas e pequenos arbustos, caracterizado por campos limpos; 
II. É o bioma mais preservado do Brasil; 
III. Apresenta estações bem definidas e clima subtropical; 
IV. Está presente em toda região Sul do Brasil. 

Estão corretas somente as opções:     a) I e III       b) II e IV       c) III e IV      d) I e II 

 

 

 

 

 A ordem dos climas que preenche corretamente a coluna II é: 

a) 4, 2, 3, 5, 1, 6. 

b) 3, 4, 5, 6, 2, 1. 

c) 2, 4, 1, 6, 3, 5. 

d) 1, 4, 2, 5, 3, 6. 



TEORIA – PROF.ª MARLI – 8º ANO 

2ºROTEIRO DE JUNHO 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. 

 
AULA 1 - DICAS DE VÍDEO-AULAS 
Adição e subtração de polinômios: https://youtu.be/Ng2yNXfsZqw 
Multiplicação de monômio por polinômio: https://youtu.be/7C313sdtI2U 

Multiplicação de monômio por polinômio: https://youtu.be/HfqUt9sHjhE 

 

AULA 2                                            

POLINÔMIOS 

Os polinômios são expressões algébricas formadas por números (coeficientes) e letras 

(partes literais). As letras de um polinômio representam os valores desconhecidos da expressão. 

Os polinômios são formados por termos. A única operação entre os elementos de um termo 

é a multiplicação. 

Exemplos:  

a) 3ab                        (monômio – possui 1 termo) 

b) 25x2 - 9y2                     (binômio – possui 2 termos) 

c) x3 + 4xy - 2x2y3       ( trinômio – possui 3 termos) 
 

 

Adição de polinômios 

Reescreva os polinômios colocando termos semelhantes lado a lado. Some ou subtraia 

esses termos da mesma maneira que nos monômios.  

Exemplo 1: 

 
 
 
 
 

               → Fizemos uma “redução de termos 
semelhantes”. 

 

 

 

Exemplo 2: 

Qual o valor do perímetro da figura? 

P = 2x3 + 4 + x3 + 1 + x3 + 1 + 2x3 + 4 + x3 + 1 + x3 + 1 = 

                           P = 8x3 + 12 

https://youtu.be/Ng2yNXfsZqw
https://youtu.be/7C313sdtI2U
https://youtu.be/HfqUt9sHjhE


Subtração de polinômios 

A subtração de polinômios envolve a propriedade distributiva da multiplicação e modificam 

todos os sinais do segundo polinômio. Somente depois de realizar esse jogo de sinais é que podemos 

continuar com a subtração.  

Exemplo 1:  

(3x³ + 2x² + x + 1) - (x³ + 4x² - 15x – 1) = 
3x³ + 2x² + x + 1 – x³ - 4x² + 15x + 1 =  
3x³ -x³ + 2x² - 4x² + x +15x + 1 + 1 =  

2x³ -  2x² + 16x + 2 
 

Exemplo2: 

 

 

 

 

 

 

 

AULA 3 

Multiplicação de monômio por polinômio 

A multiplicação de um monômio por um polinômio é feita multiplicando-se o monômio por cada 

termo do polinômio (propriedade distributiva). Multiplica-se coeficiente por coeficiente e parte literal 

por parte literal (por meio da propriedade das potências “em uma multiplicação de potências de 

mesma base, conserva-se a base e somam-se os expoentes”). 

Exemplos: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   c) Qual é a área do retângulo? 
 
       Área do retângulo = comprimento · largura 

       A = x · (2x + 3) 

       A = 2x2 + 3x 

 

AULA 3 – AULA 4                                   

 



EXERCÍCIOS 

1) Simplifique as expressões, reduzindo os termos semelhantes: 

a) 4m + m =_________________________ 

b) – 7x – x =_________________________ 

c) xy – 10xy =________________________ 

d) 0,5m2 – m2 =_______________________ 

e) 6t – 4t – 2t =________________________ 

f) 15a + 10 – 3a =______________________ 

g) a + 1 + a – 7 = _______________________ 

h)  –9x + 5m - 7x – 2m = _________________ 

i) xy2 + xy2 + x2 =_______________________ 

j) 3x + 5x + 0,2x  – x + 2x  =_______________ 

k) -2a – 3b + 5b – 6a = ____________________ 

 

2) Calcule: 

a) 9x - (5 - x) = 

____________________________________________________________ 

b) 7x + (2 - 10x) - (x - 4) = 

___________________________________________________ 

c) x2 - 1,5x + 2 + (-x2 + 2,3x - 6) = 

_____________________________________________ 

d) (x - 2y) + (2x + 2z - y) - (y + x - 3z) = 

_________________________________________ 

 

3) Calcule:  

a) 6n · (n + 5) = ___________________________________________ 

b) 2a · (3a – 7) = __________________________________________ 

c) (-2x) · ( 3x + 5y) = _______________________________________ 

d) 2m · (-m2 – m + 5) =______________________________________ 

e) 10 · (4p + 5q) = __________________________________________ 

f) 7x · (x – 5) =_____________________________________________ 

g) x · (x2 – y) =_____________________________________________ 

h) -3t · (-2t – 4) = ___________________________________________ 



4) A expressão simplificada que represente 

o perímetro do retângulo é:  

a.(     ) 13x + 5x 
b.(     ) 13x · 5x 
c.(     ) 36x 
d.(     ) 18x 
 

5) Os resultados de 3x + 2x e de 3x · 2x são, 

respectivamente: 

a.(     ) 5x2 e 6x2  
b.(     ) 5x e 6x2 
c.(     ) 5x e 6x 
d.(     ) 5x2 e 6x 

 

                  GEOMETRIA – PROF.ª MARLI – 8º ANO 

2ºROTEIRO DE JUNHO 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 trapézio: https://youtu.be/aA0kHuvqzQ4 
Trapézio isósceles – Parte 1: https://youtu.be/t0A1niaJWw0 
Trapézio isósceles – Parte 2:  https://youtu.be/Rtn1s00mWc0 

 

  QUADRILÁTEROS - continuação 

 

PROPRIEDADES DOS TRAPÉZIOS  

Vamos lembrar que o trapézio é um quadrilátero que possui dois lados paralelos. Os lados 

paralelos são conhecidos como base maior e base menor. 

 

Como propriedade específica do trapézio, podemos afirmar que os ângulos adjacentes dos lados 

não paralelos possuem soma igual a 180º. 

𝐴𝐵̅̅ ̅̅  é a base maior. 

𝐷𝐶̅̅ ̅̅  é a base menor. 

 

        a + d = 180° 

        b + c = 180° 

 

Propriedades específicas para o trapézio isósceles 
Em um trapézio isósceles os ângulos da mesma base, assim como os lados não paralelos, são 
congruentes. 

https://youtu.be/aA0kHuvqzQ4
https://youtu.be/t0A1niaJWw0
https://youtu.be/Rtn1s00mWc0
https://brasilescola.uol.com.br/matematica/angulos-complementares-angulos-suplementares-angulos-.htm


 

 

𝐴𝐷̅̅ ̅̅  ≅ 𝐵𝐶̅̅ ̅̅  

 

�̂� ≅ �̂� 

�̂� ≅ �̂� 

 

Em um trapézio isósceles, as diagonais são congruentes. 

 

𝑂𝑀̅̅ ̅̅ ̅ ≅ 𝑃𝑁̅̅ ̅̅  

 

 

 

 

 

AULA 2 – EXERCÍCIOS 

 

1) Sabendo que no trapézio DEFG  temos 𝐸𝐹̅̅ ̅̅  

≅ 𝐺𝐷̅̅ ̅̅ , determine as medidas indicadas por x 
e y. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) Calcule o valor de x nos quadriláteros. 
a)  
 
 
 
 
 
 

 
b)  

 
 

5) A professora levou o desenho da bandeira 
do município para os estudantes colorirem. 
O desenho apresenta um retângulo 
decomposto em um triângulo e mais duas 
figuras geométricas. 
Sobre essas figuras geométricas, é correto 
afirmar que são: 

a.(     ) losangos 
b.(     ) trapézios 
c.(     ) retângulos 
d.(     ) quadrados 
 
 

 
6) O tampo de uma mesa tem forma de um 

trapézio. Os ângulos agudos medem 
54º.Quais são as medidas dos ângulos obtu- 

sos? 
 
a.(     )  54° 
b.(     ) 108° 
c.(     ) 126° 
d.(     ) 252° 
 
 
 

 
7) A figura a seguir é um trapézio isósceles.  

Sabendo que 𝐴𝑀̅̅̅̅̅  está contido na bissetriz 

do ângulo A, e 𝐵𝑀̅̅ ̅̅̅ está contido na bissetriz 
do ângulo B, determine a medida x indicada. 



3) Qual será a quantidade de arame, em 
metros, para dar cinco voltas no terreno que 
possui o formato do trapézio escaleno 

abaixo: 

4) Determine a medida x indicada na figura: 
 
 
 
 
 
 

 
 
     a.(     ) 212°            c.(     )   74° 
     b.(     ) 106°            d.(     ) 148° 
 
8) Um trapézio isósceles possui perímetro 

igual a 51,6 cm. A base maior mede 21,2 cm, 
a base menor mede 15,8 cm. Quanto mede 
cada um dos lados congruentes? 
a.(     )  88,6 cm        c.(     ) 37 cm 
b.(     )  14,6 cm        d.(     ) 7,3 cm 

 
 
 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA – PROF.ª LILIAN – 8º ANO 
2ºROTEIRO DE JUNHO 2021 

Nome do aluno  Ano/Série  Nº 

     

                                                      Continuação: Primeiros Socorros 

 Ferimentos 

 Certamente você já deve ter se macucado com algum objeto cortante ou mesmo caiu e 

acabou “rasgando” a pele, não é mesmo? 

 A conduta é simples: se o ferimento for superficial ( atingir apenas a pele), lave o local com 

agua e sabão, ou limpe com material antisséptico, e cubra com um pano limpo ou gaze; se for de 

maior gravidade, ou seja, mais profundo, faça o mesmo procedimento e procure o hospital mais 

próximo, talvez seja necessário aplicação de ponto no local. 

       
              Lavar ferimento                 Entorse (colocar gelo).                 Fratura (imobilizar se possível). 
 
 
 
 



 Entorse 

 
Muitas vezes, a entorse lesiona tecidos internos e causa inchaço. A melhor coisa a fazer é 
deixar a articulação machucada o mais imóvel possível e aplicar uma bolsa de gelo no 
local. 
Se o inchaço continuar, será necessário consultar o médico. 
 

 Fratura 

Nós costumamos usar o termo “quebrei o osso”, mas na verdade quando quebramos “um 

osso” a dor que sentimos acontece muitas vezes por que se rompem os vasos e nervos que 

passam internamente, ocasionando dor, inchaço e sangramento no local. Além disso, a 

vitima fica incapacitada de movimentar a região, e o membro fica visivelmente deformado.  

Nesses casos a maneira mais correta é imobilizar o local da fratura; em caso de fratura 

exposta, caso o osso rompa a pele ao se quebrar, será preciso estancar o sangue 

(hemorragia) e colocar um pano limpo e úmido no local e aguardar ajuda para o hospital. 

 

Atividade (responda em uma folha e coloque junto com o roteiro). 
 

1) O que devemos aplicar no local, no caso de uma entorse? 

2) Qual é a primeira coisa que devemos fazer em uma lesão (ferimento)? 
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NOME_________________________________________________________ANO___TURMA___ 

1º Aula Dança patrimônio cultural de um povo  

     No Brasil, a mistura dos povos provocou o encontro de diferentes culturas. Esse processo de 

fusão de culturas é chamado de sincretismo cultural. Isso acontece quando duas ou mais culturas se 

misturam em sua fé, em sua arte e em seus costumes. 

      As danças sempre foram um importante componente cultural, passadas de geração a geração 

durante longo período. A maior parte das danças folclóricas são formas tradicionais de danças 

recreativas, que variam de acordo com a região do país. Vamos conhecer algumas delas. 

 O Bumba meu boi no Nordeste apresenta traços das culturas espanhola, portuguesa, africana e 
indígena.  Surgiu como uma forma de crítica à situação social dos negros e índios.  É uma dança 
teatral e conta a história da vida e morte do boi é declamada enquanto os personagens realizam 
suas danças.  

De origem Ibérica, a Dança do Pau de Fitas instalou-se no Sul do Brasil, é uma dança de roda, que 

envolve um mastro enfeitado, de aproximadamente 3 metros, e longas fitas multicoloridas, que são 

presas em seu topo, respeitando o número de pessoas que participarão. O importante do Pau de 

Fitas é que ele seja feito sempre em número par, para que o trançado das fitas dê certo. Durante a 

dança, os participantes vão se movimentando em ziguezague, trançando as fitas no mastro até que 

fique impossível prosseguir. Após o trançado, é feito o movimento contrário, destrançando as fitas. 

Está presente em diversas festas típicas. A tradição pode ser encontrada em vários países, sendo 



popular na Espanha, Portugal, Brasil, Argentina e Aruba, além de também ser praticada na Inglaterra 

e Holanda.  

Catira é um ritmo musical e estilo de dança com maior recorrência na Região Sudeste e Região 

Centro-Oeste do Brasil, caracterizada pela batida das mãos e dos pés. É um dos estilos mais 

famosos do folclore brasileiro, com origens de culturas como portuguesa, europeias, africana, 

indígena e espanhola. 

Atividades 

1ª Cite as quatro regiões tratadas no texto 

_______________________________________________________________  

2º Assinale V para verdadeiro e F para falso 

(   ) as danças folclóricas e os pratos típicos são patrimônio materiais brasileiro  

(   ) as danças podem variar de acordo com a região onde esta inserida 

(   ) as dança podem desenvolver-se através de uma história real ou fictícia 

(   ) a dança pau de fita pode ser pode ter um número impar de participantes 

(   ) as danças pode se desenvolver encima de situações sociais 

 

2ª Aula Atividade de avaliação 

1ª A dança não é só feita com o corpo são quatro instancias que formam a dança são elas. Assinale 

a alternativa correta. 

(   ) moderna, clássica, contemporânea , folclórica 

(   ) andar, correr, dobrar e esticar 

(   ) o intérprete, o movimento, o som, o espaço 

(   ) gesto, voz, coreografia, intenção 

 

2ª Assinale V para verdadeiro e F para falso referente as danças milenares 

(   ) na Índia as danças tem o princípio de que a rotação dos quadris é essencial 

(   ) no Egito os “mouou” eram personagens das danças de funeral 

(   ) movimentos de pescoço, olhos, boca, mão, ombros e pés fazem parte da dança na Índia 

(  ) danças realizadas em funerais e festas religiosas eram consideradas    sagradas 

(   ) Dionísio deus do vinho e da fertilidade era cultuado no Egito 

3ª Analise as informações abaixo verdadeiras sobre dança 

I - Os temas da dança moderna eram o homem moderno e seus conflitos 

II - As ações na dança podem ser contrastantes e complementares 

III - Não é possível escrever ou fazer figurinos pra dança 

IV- O sincretismo cultural é possível em dança, na religião, nas artes e costumes  

V - A ciranda se refere a uma brincadeira infantil adultos estão excluídos  

Estão corretas as afirmativas 
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 (A) I, II e V                   (C) III,IV e V      (E) I,II,III, IV e V 

 (B) II, III e IV                (D) I,II e IV         (F) I,II,III e V 

 

4ª Complete a frase de acordo com as características da ciranda   

O mestre______________ é responsável por___________________________ 

 

5ª Relacione as colunas referente aos fatores do movimento de Laban 

(1) Fluência      (   ) diz respeito a duração de um gesto súbito ou sustentado 

(2) Espaço        (   ) diz respeito a força empregada leve ou firme 

(3) Peso            (   ) diz respeito a movimentação ; direta, multifocado  

(4) Tempo         (   )  diz respeito ao controle do movimento; controlado cortado 

 

INGLÊS – 8º ANO 

2ºROTEIRO DE JUNHO 2021 

Aula 1 – Reading 

Atividade 1 – Copie e traduza o texto abaixo em seu caderno. Use o dicionário de 

Inglês/Português ou tradutor on-line como auxílio. 

 
 

Aula 2 - Exercises 

 

Atividade 2 – Assinale a alternativa correta de cada questão abaixo sobre a propaganda acima. 

 
1. The purpose of the text is: 
a) advertise a product. 
b) inform about news. 
c) amuse readers. 
d) give an opinion on a topic. 
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2. A expressão do texto que permite concluir que se trata de uma promoção é: 
a) “UP TO”  
b) “WICKS” 
c) “SALE” 
d) “BIG SAVINGS” 
 
3. Segundo o texto, os aparelhos divulgados são sobretudo para 
a) escritórios. 
b) escolas. 
c) quartos. 
d) empresas. 
 
4. A expressão “Up to 80% off” significa 
a) o valor do produto. 
b) o total de produtos à venda. 
c) o valor mínimo de desconto. 
d) o valor máximo de desconto. 
 
5. The name of the company responsible for disseminating the text is: 
a) Big Savings. 
b) Wicks Electricals. 
c) North London. 
d) Everything. 
 
6. Segundo o texto, o que estão em promoção com 25% de redução no valor do produto? 
a) Os computadores. 
b) Os celulares. 
c) As impressoras. 
d) Os tabletes.  
 
7. A expressão que garante ao leitor que haverá grande economia na compra dos produtos é: 
a) “Big Savings” 
b)  “Everything Must Go!” 
c) “Up to” 
d) “Big Warehouse” 

 


