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1º ROTEIRO DE MAIO ou 9ª ATIVIDADE – MAIO/2021 

 
NOME DO ALUNO: _________________________________________________ 8º ANO _____ 

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

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

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

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

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

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

 ENTREGAR DO DIA 10/05/21 ATÉ 14/05/21 

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 silviaregico@yahoo.com.br 

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 silviaregico@yahoo.com.br 

INGLÊS INGLÊS atividadesinglestcc@outlook.com 

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

FICA NO ANONIMATO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE 

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

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

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


2 
 

 



3 
 

GRAMÁTICA – PROF.ª CRISTIANE – 8º ANO 

1ºROTEIRO DE MAIO 2021 
1ª AULA 

 

 Você sabia que algumas espécies de gafanhotos sabem nadar? 

 

 Além de bons cantores e saltadores, alguns gafanhotos são, também, exímios nadadores. Por 

essa você não esperava, não é mesmo? Mas é verdade! Existem espécies de gafanhoto que sabem 

nadar e fazem mergulhos longos, que podem durar até uma hora. Haja fôlego!  

Antes de mais nada, nem tente afundar no tanque aquele gafanhoto que pousou na sua planta: 

ele vai se afogar. Vamos frisar mais uma vez que apenas algumas espécies apresentam essa 

habilidade. Os gafanhotos nadadores desenvolvem características físicas específicas. Uma delas é 

ter o terceiro par de pernas achatado, o que favorece seus movimentos debaixo d’água. Para 

assegurar a respiração durante tanto tempo, esses gafanhotos semiaquáticos também precisam de 

outra adaptação: seus espiráculos (orifícios por onde entra o ar) têm pelos maiores do que o normal. 

Assim que esses animais mergulham, no exato momento em que afundam suas cabeças, eles fazem 

duas bolhas de ar, uma em cada lateral do corpo, entre o abdômen e suas pernas. Enquanto estiver 

debaixo d’água, ele retirará o oxigênio exatamente dessas bolhas. Os pelos maiores dos espiráculos 

ajudam a segurar a bolha de ar junto ao corpo do gafanhoto.  

 E por que será que esses gafanhotos mergulham? Veja que curioso: essas espécies passam a 

vida nos aguapés, que são as plantas que vivem na borda dos rios, lagos e brejos. As mães-gafanhoto 

colocam seus ovos dentro dos cabos dessas plantas aquáticas. Pois bem, os maiores predadores dos 

gafanhotos são os passarinhos. E para escapar deles, os gafanhotinhos – pimba! – mergulham e ficam 

paradinhos, grudados nas raízes submersas dos aguapés. Danados, hein?! 

Marcos Gonçalves Lhano. Revista “Ciência Hoje das Crianças”. Edição 182.  

 Disponível em: <http://capes.cienciahoje.org.br>. 

 

                            2ª AULA 

 1 – Releia este fragmento do texto: 

“Além de bons cantores e saltadores, alguns gafanhotos são, também, exímios nadadores”. 

O que significa dizer que alguns gafanhotos são exímios nadadores? 

(     ) Significa dizer que alguns gafanhotos são cautelosos nadadores. 

(     ) Significa dizer que alguns gafanhotos são excelentes nadadores. 

(     ) Significa dizer que alguns gafanhotos são destemidos nadadores. 
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2 – Identifique o trecho em que o adjetivo grifado indica uma opinião do autor: 

(     ) “[...] fazem mergulhos longos [...]” 

(     ) “[...] terceiro par de pernas achatado [...]” 

(     ) “Danados, hein?!” 

 

 3 – Em “[...] nem tente afundar no tanque aquele gafanhoto que pousou na sua planta: ele vai se 

afogar.”, o autor do texto: 

(     ) dá um conselho. 

(     ) expõe um pedido. 

(     ) faz uma advertência 

.  

                                             3ª AULA 

 4 – As espécies de gafanhotos, que o texto nos apresenta, são: 

(     ) terrestres.  

(     ) aquáticas.  

(     ) semiaquáticas. 

  

5 – Na passagem “[...] seus espiráculos (orifícios por onde entra o ar) [...]”, a parte entre parênteses: 

(     ) define o termo “espiráculos”. 

(     ) retoma o termo “espiráculos”. 

(     ) complementa o termo “espiráculos”. 

 

 6 – No período “Enquanto estiver debaixo d’água, ele retirará o oxigênio exatamente dessas 

bolhas.”, o termo destacado estabelece entre os fatos uma relação de: 

(     ) tempo.              (     ) oposição.            (     ) comparação. 

 7 – No segmento “[...] são as plantas que vivem na borda dos rios, lagos e brejos.”, a que plantas o 

texto se refere? 

_______________________________________________________________ 

 

 8 – No trecho “E para escapar deles, os gafanhotinhos – pimba! – mergulham e ficam paradinhos 

[...]”, o vocábulo “para” introduz: 

(     ) a finalidade do mergulho dos gafanhotinhos.  

(     ) a intensidade do mergulho dos gafanhotinhos.  

(     ) a consequência do mergulho dos gafanhotinhos.  
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LIPT – PROF.ª CRISTIANE – 8º ANO 
1ºROTEIRO DE MAIO 2021 

INTERPRETAÇÃO TEXTUAL 
1ª AULA 

Á Vontade 
              Ivete Sangalo (part. Wesley Safadão) 
 
Vai começar       
A banda dando acordes de uma canção 
Casais preparam pra entrar no salão 
Anunciando que não dá pra parar 
Ôôô, não para 
 
Do lado daqui 
Meu coração dispara só de te ver 
E eu fingindo que você não está lá 
Mas o balanço já começa a envolver 
Ôôô, não para 
 
Acenou de lá, dei um tchau daqui 
Sugerimos um bate papo 
Vou me apaixonar, tô ficando a fim 
Só Deus sabe onde a noite vai dar 
 
A gente fica à vontade 
Se embala e começa a dançar 
A dançar, iê 
Nessa onda, a gente se envolve 
E começa a dançar 
  
A dançar 
 
A gente fica à vontade 
Se embala e começa a dançar 
A dançar, iê 
Nessa onda, a gente se envolve 
E começa a dançar 
 
Muito prazer 
Eu quero ver você mexer sem parar 
Me aperte, vem colar seu rosto no meu 
Segure firme, então, comece a girar 
E não para 
 
Mais uma vez 
Me envolva nos seus braços, quero sentir 
O seu calor numa dança bem sensual 
E se prepare, eu vou querer outra vez 
Ôôô, não para 
 
Vem colar em mim, se perder no som 
Eu já vi que essa noite é nossa 

Tudo é bom assim, quando é natural 
Quando a gente se atrai no salão 
 
A gente fica à vontade 
Se embala e começa a dançar 
A dançar, iê 
Nessa onda, a gente se envolve 
E começa a dançar 
A dançar 
 
A gente fica à vontade 
Se embala e começa a dançar 
A dançar, iê 
Nessa onda, a gente se envolve 
E começa a dançar 
Vem dançar 
 
Vem dançar 
Se apaixonar 
Vem, vem dançar 
Se apaixonar 
 
Acenou de lá, dei um tchau daqui 
Sugerimos um bate papo 
Vou me apaixonar, tô ficando a fim 
Só Deus sabe onde a noite vai dar 
 
A gente fica à vontade 
Se embala e começa a dançar 
A dançar, iê 
Nessa onda, a gente se envolve 
E começa a dançar 
A dançar 
 
A gente fica à vontade 
Se embala e começa a dançar 
A dançar, iê 
Nessa onda, a gente se envolve 
E começa a dançar 
A gente começa a dançar 
 
Vem, vem, vem dançar 
(A dançar, iê) 
Então, vem (vem, vem, vem dançar) 
(A dançar, iê) 
 
                    Composição: Gigi / Ivete Sangalo. 
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2ª AULA 
 
Entendendo a canção: 
 
01 – De acordo com a letra da canção o que “vai começar”? 
           
 
02 – Analisando as ações dos personagens, na sua opinião qual gênero musical envolve o casal? 
      
 
03 – Explique com suas palavras qual é o tema principal da música? 
 
 
 
04 – Observe o título da canção “À vontade”. 
        A expressão à vontade quer dizer sem restrições, quando existe liberdade de ação. … A 
expressão à vontade é uma locução adverbial de modo e sempre leva crase. Sem crase não é uma 
expressão, e sim a união de um artigo “a” mais o substantivo “vontade”, como em “essa foi a 
vontade de Deus”. 
 
De acordo com a explicação acima o título da canção sugere que: 
 
a) O eu lírico está agindo sem constrangimento, sem formalismo, ou seja, está fazendo algo que gosta. 
 

b) O eu lírico está constrangido com a situação, ou seja, está envergonhado. 
 
05 – Formule frases com as expressões e locuções formadas com as palavras femininas abaixo 
a) às avessas:  
b) às ocultas:      
c) às vezes:        
d) à toa:      
e) à noite:  
f) à beira:          
g) à medida de:     
h) às moscas:      
i) à tarde:          
j) à deriva:  
 
     
06 – Coloque o acento indicativo de crase, quando convier: 
 
a) Andei a cavalo. 
 

b) A resposta a questão apresentada é muito complexa, Pedro. 
       
 
c) E disse a professora que não poderia fazer a prova. 
   
 
d) Entreguei o bilhete a Maria. 
       
 
e) Você o deveria ingerir o remédio gota a gota, e não de uma só vez. 
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3ª e 4ª AULA 

                                  

Dia Nacional de Combate ao Abuso e a Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. 

18 de maio é celebrado o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças 
e Adolescentes, data determinada oficialmente pela Lei 9.970/2000, em memória à menina Araceli 
Crespo, de 08 anos de idade, que foi sequestrada, violentada e assassinada em 18 de maio de 
1973. Portanto, o Comitê Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual de Crianças e Adolescentes 
incentiva que em todo o Brasil sejam realizadas ações que visem alertar toda a sociedade sobre a 
necessidade da prevenção à violência sexual. 

Diariamente crianças e adolescentes são expostos a diversas formas de violência nos diversos 
ambientes por eles frequentados. Dessa forma, a família, a sociedade e o poder público, devem ser 
envolvidos na discussão e nas atividades propostas em relação à prevenção ao abuso e exploração 
sexual, alertando principalmente que as vítimas, em sua grande maioria, não têm a percepção do 
que é o abuso sexual. 

A violência sexual de crianças e adolescentes pode ocorrer em várias idades (incluindo bebês), e em 
todas as classes sociais, podendo ser de várias formas, como: 

 abuso sexual: a criança é utilizada por adulto, ou até um adolescente, para praticar algum 
ato de natureza sexual; 

 exploração sexual: usar crianças e adolescentes com propósito de troca ou de obter lucro 
financeiro ou de outra natureza em turismo sexual, tráfico, pornografia, ou também em rede 
de prostituição. 

Assim que for identificada a violência sexual, antes mesmo de conversar com a vítima, é importante 
entrar em contato com profissional que possa colaborar e dar o encaminhamento correto de acordo 
com o caso, conforme a Lei nº. 13.431/2017. 

Ressaltamos a importância do trabalho em rede, destacando os Centros de Referência 
Especializados de Assistência Social (CREAS), que são unidades públicas que funcionam como 
porta de entrada para o atendimento de pessoas em situação de risco social ou que tiveram seus 
direitos violados. Salientamos que principalmente não culpabilizem a criança ou o adolescente e 
que, identifiquem quaisquer elementos e situações de risco que possam haver. 

Havendo alguma suspeita é possível fazer a denúncia por meio do canal Disque 100. A ligação é 
gratuita, funcionam todos os dias da semana, por 24h, inclusive sábados, domingos e feriados. A 
denúncia pode ser feita também na Polícia Militar, pelo número 190, ou Polícia Rodoviária Federal, 
pelo 191. O sigilo é garantido, e as ligações podem ser feitas por aparelhos fixos ou móveis.  

 



8 
 

HISTÓRIA – PROF.ª CLEIDE – 8º ANO 

1ºROTEIRO DE MAIO 2021 
Independência da América Espanhola 

O processo de independência da América Espanhola ocorreu em um conjunto de situações 

experimentadas ao longo do século XVIII. Nesse período, observamos a ascensão de um novo 

conjunto de valores que questionava diretamente o pacto colonial e o autoritarismo das monarquias. 

O iluminismo defendia a liberdade dos povos e a queda dos regimes políticos que promovessem o 

privilégio de determinadas classes sociais.  

Sem dúvida, a elite letrada da América Espanhola inspirou-se no conjunto de ideias iluministas. 

A grande maioria desses intelectuais era de origem criolla, ou seja, filhos de espanhóis nascidos na 

América desprovidos de amplos direitos políticos nas grandes instituições do mundo colonial espanhol. 

Por estarem politicamente excluídos, enxergavam no iluminismo uma resposta aos entraves 

legitimados pelo domínio espanhol, ali representado pelos chapetones. Ao mesmo tempo em que 

houve toda essa efervescência ideológica em torno do iluminismo e do fim da colonização, a pesada 

rotina de trabalho dos índios, escravos e mestiços também contribuiu para o processo de 

independência. As péssimas condições de trabalho e a situação de miséria já tinham, antes do 

processo definitivo de independência, mobilizado setores populares das colônias hispânicas. Dois 

claros exemplos dessa insatisfação puderam ser observados durante a Rebelião Tupac Amaru 

(1780/Peru) e o Movimento Comunero (1781/Nova Granada).  

No final do século XVIII, a ascensão de Napoleão frente ao Estado francês e a demanda britânica 

e norte-americana pela expansão de seus mercados consumidores serão dois pontos cruciais para a 

independência. A França, pelo descumprimento do Bloqueio Continental, invadiu a Espanha, 

desestabilizando a autoridade do governo sob as colônias. Além disso, Estados Unidos e Inglaterra 

tinham grandes interesses econômicos a serem alcançados com o fim do monopólio comercial 

espanhol na região.  

É nesse momento, no início do século XIX, que a mobilização ganha seus primeiros contornos. 

A restauração da autoridade colonial espanhola seria o estopim do levante capitaneado pelos criollos. 

Contando com o apoio financeiro anglo-americano, os criollos convocaram as populações coloniais a 

se rebelarem contra a Espanha. Os dois dos maiores líderes criollos da independência foram Simon 

Bolívar e José de San Martin. Organizando exércitos pelas porções norte e sul da América, ambos 

sequenciaram a proclamação de independência de vários países latino-americanos.  

No ano de 1826, com toda América Latina independente, as novas nações reuniram-se no 

Congresso do Panamá. Nele, Simon Bolívar defendia um amplo projeto de solidariedade e integração 

político-econômica entre as nações latino-americanas. No entanto, Estados Unidos e Inglaterra se 

opuseram a esse projeto, que ameaçava seus interesses econômicos no continente. Com isso, a 

América Latina acabou mantendo-se fragmentada. 

O desfecho do processo de independência, no entanto, não significou a radical transformação 

da situação socioeconômica vivida pelas populações latino-americanas. A dependência econômica 

em relação às potências capitalistas e a manutenção dos privilégios das elites locais fizeram com que 

muitos dos problemas da antiga América Hispânica permanecessem presentes ao longo da História 

latino-americana.  
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Responda: 

 

1 - Apesar de utilizarem um discurso de libertação dos povos americanos da dominação espanhola, 

indicando que haveria liberdade e melhoria nas condições sociais, os líderes das independências das 

colônias hispano-americanas tinham, na verdade, interesses na manutenção de uma estrutura de 

poder político e econômico que beneficiava apenas as elites coloniais. Qual das alternativas abaixo 

indica corretamente o nome pelo qual ficaram conhecidas estas elites? 

a) Chapetones. 

b) Burgueses. 

c) Aristocratas. 

d) Criollos. 

e) Latifundiários. 

 

2 - A independência das colônias espanholas da América deveu-se a diversos fatores. 

Assinale a opção na qual todos os fatores relacionados contribuíram para essa independência. 

 

a) Política mercantilista da Espanha; influência da independência brasileira; interesse dos Estados 

Unidos no comércio das colônias espanholas. 

b) Monopólio comercial em benefício da metrópole; desigualdade de direitos entre os criollos, nascidos 

nas colônias, e os chapetones, nascidos na Espanha; enfraquecimento da Espanha pelas guerras 

napoleônicas. Influência das ideias políticas de Maquiavel; auxilio militar brasileiro à independência 

dos territórios vizinhos; exemplo da independência dos Estados Unidos. 

c) Liberalismo político e econômico, adotado pelas cortes espanholas; enfraquecimento do governo 

espanhol por causa da intervenção militar francesa; política do Congresso de Viena favorável à 

independência das colônias.  

d) Interesse econômico da Inglaterra na independência das colônias; política de suspensão das 

restrições de importações, seguida pelo governo de José Bonaparte; aliança entre chapetones, 

colonos nascidos na Espanha, e criollos, nascidos nas colônias para promover a independência. 

e) Nenhuma das alternativas anteriores. 

 

3 - Assinale a opção que contém um dos objetivos de Simón Bolívar: 

a) Emancipar a América Latina como uma associação comercial unitária, que, posteriormente, daria a 

origem à ALALC. 

b) Desenvolver a industrialização no continente sob a hegemonia norte-americana para fazer frente à 

forte economia inglesa. 

c) Desenvolver a solidariedade continental em torno da hegemonia do Canadá, estabelecendo um 

intercâmbio direto deste com todos os países latino-americanos. 

d) Estabelecer uma política separatista respeitando as diferenças culturais e até linguísticas entre os 

países latinoamericanos. 

e) Criar uma Confederação dos Estados Americanos face à possível contraofensiva da Europa 

apoiada pela Santa Aliança. 

 
4 – Faça uma rápida pesquisa com a data de independência destes países: 
 
Argentina:___________________________________________________________ 

Paraguai:____________________________________________________________ 

Venezuela:___________________________________________________________ 
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México:_____________________________________________________________ 

Chile:_______________________________________________________________ 

Cuba:_______________________________________________________________ 

Haiti:_______________________________________________________________ 

Colômbia:___________________________________________________________ 

Peru:_______________________________________________________________ 

 

GEOGRAFIA – PROF.ª SANDRA – 8º ANO 

1ºROTEIRO DE MAIO 2021 

(EF07GE19*) Aplicar conhecimentos geográficos para identificar fenômenos 

socioespaciais representativos das primeiras fases do processo de globalização em 

diferentes lugares. 

UNIDADES TEMÁTICAS Mundo do trabalho OBJETOS DE CONHECIMENTOS 
Produção, circulação e consumo de mercadorias. 

AULA  1  

 

 

Industrialização e globalização você já viu, em um de seus objetos ou roupas do dia a dia, uma 

etiqueta com a inscrição “Made in”, seguida do nome de outro país? Isso significa que aquele produto 

não foi fabricado em um território brasileiro, e sim em outro país, que exportou esse produto para cá. 

Esse é um dos aspectos do capitalismo atual: a globalização do comércio e da indústria. Desde o 

século XV, as trocas de matérias-primas e produtos manufaturados ou industrializados entre os 

continentes vêm sendo intensificadas. O desenvolvimento recente de modernos sistemas de 

transporte e comunicação diminuíram as distâncias e reduziram o tempo de deslocamento das 

pessoas entre países. A mobilidade de mercadorias e empresas, do capital e das informações 

acentuou a integração entre países e regiões do mundo. A globalização e o desenvolvimento das 

tecnologias de informação possibilitaram que as grandes corporações transnacionais, na busca de 

lucros e de redução de custos, produzissem suas mercadorias em diversas partes do mundo, 



11 
 

denominado importantes mercados. Os países industrializados instalaram empresas em países cujo 

setor industrial não era significativo para a economia, e estes últimos passaram, então, a fabricar 

produtos industrializados. Observe o mapa a seguir o grande fluxo comercial de produtos 

industriais no mundo. Responda> O que podemos destacar em relação ao Brasil? 

 

    

DISTRIBUIÇÃO DAS RIQUEZAS> as transações comerciais não são iguais para todos os lugares. 

De um lado, algumas regiões como a Europa ocidental, a América Anglo-Saxônica e parte da Ásia 

são altamente participativas no comércio internacional. Estes são os países que concentram os 

maiores fluxos de produção e consumo de mercadorias. De outro lado, os países da América Latina 

(entre eles, o Brasil), a África e o sudeste da Ásia têm participação menos influentes no 

desenvolvimento industrial e tecnológico e apresentam fluxos menores de importação e exportação. 

As empresas multinacionais e transnacionais são as principais responsáveis por impulsionar e 

controlar o comercio internacional. Os países que são sedes dessas empresas tornam-se grandes 

polos globais de desenvolvimento cientifico, tecnológico, produtivo e econômico. Com intuito de 

diminuir os custos da produção, as MULTINACIONAIS buscam PAÍSES SUBDESENVOLVIDOS para 

utilizar a MATÉRIA-PRIMA, A MAÕA DE OBRA BARATA E aproveitar os grandes mercados 

CONSUMIDORES. 

MAIOR DESIGUALDADE ENTRE PAÍSES> a atual fase do processo de globalização criou, por um 

lado, a possibilidade de integração e conexão entre os países de um modo jamais imaginado 100 anos 

atrás. Por outro lado, aumentou significativamente as DESIGUALDADES SOCIOECONOMICO entre 

eles. Os países desenvolvidos produzem e exportam produtos altamente tecnológicos e importam os 

produtos do setor PRIMARIO da economia, produzidos nos países SUBDESENVOLVIDOS e com um 

pouco 

valor Segundo a ONU, atualmente cerca de 800 milhões de habitantes vivem na s 50 nações menos 

desenvolvidas do mundo. Dessas, 34 estão na África, 15 na Ásia e ilhas do Oceano Pacífico e uma na 

América Central. A maioria de seus habitantes vive com menos de 1 dólar por dia e a renda per capita 

desses países não ultrapassa 400 dólares. Do ponto de vista social, muitas dessas nações ainda passam 

por guerras civis, têm expectativa de vida inferior a 50 anos e altas taxas de mortalidade infantil. 
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agregado. A realidade econômica e social dos países ricos e a dos países pobres são cada vez mais 

diferentes.  

DESEMPREGO> o aumento da produtividade visto na atual fase do capitalismo não gerou um 

aumento significativo na oferta de NOVOS POSTOS DE TRABALHO. Segundo a Organização 

Internacional do Trabalho (OIT), existem cerca de 190 milhões de habitantes desempregados (dados 

de 2017). De acordo com o própria OIT, o número de pessoas sem emprego é um dos índices mais 

altos já registrados, afetando principalmente os jovens, O OIT afirma ainda que, mesmo havendo 3,2 

bilhões de pessoas empregadas, quase a metade desse valor – cerca de 1,3 bilhões de pessoas -  

ainda se encontra em situação de pobreza e miséria. Em sua maioria, esses trabalhadores recebem 

menos de 2 dólares por dia. Na América Latina, observa-se o crescimento do setor informal como 

alternativa para minimizar os riscos de desemprego e da miserabilidade extrema. 

AULA 2 

PRODUÇÃO, CONSUMO E MEIO AMBIENTE 

O objetivo do SISTEMA CAPITALISTA é que as mercadorias sejam produzidas para serem 

VENDIDAS no mercado, e NÃO para serem utilizadas apenas por quem PRODUZ. O modelo de 

desenvolvimento adotado no mundo em geral visa à produção em EXCESSO, muito superior às 

necessidades básicas das sociedades. Alguns mecanismos estimulam o consumo, como 

PROPAGANDA NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO EM MASSA, que INDUZ as pessoas a comprar 

mais – até mesmo bens considerados supérfluos. A isso chamamos de CONSUMISMO. As 

inovações tecnológicas contribuem muito para o consumismo, pois, por causa delas, novos 

produtos são lançados no mercado constantemente, novos hábitos de consumo são criados e muitos 

produtos, mesmo com pouco uso, perdem a serventia. PARA  

PARA ENTENDER ASSISTA: A HISTÓRIA DAS COISAS  (capitalismo, consumismo e meio 

ambiente) https://www.youtube.com/watch?v=Q3YqeDSfdfk 

AULA 3                                           ATIVIDADES 

1) Explique a relação entre consumismo e impactos ambientais. 

  
2) Considerando a desigualdade nas transações comerciais do planeta, explique as diferenças 

entre países que são sedes de multinacionais e aquelas onde se instalam as fabricas e filais 

dessas empresas. 

 
3) Por que o capitalismo é um sistema econômico cujo o motor é o consumo? 

 
4) Considerando que o Brasil é um grande EXPORTADOR DE PRODUTOS DO SETOR 

PRIMÁRIO, identifique ao menos três problemas ambientais ligados a essas atividades e 

explique de que maneira o atual modelo de consumo intensifica esses impactos. 

REFLETIR 

1. A Terceira Revolução Industrial provocou profundas mudanças nos sistemas de produção e 

nas relações de trabalho que incidiram diretamente na organização do espaço geográfico. Leia 

o texto a seguir e responda às questões. 

 
Em 2017, foram comercializados 381 mil robôs industriais em todo o mundo. O número representou 

um recorde de vendas desses produtos e um aumento de 30% em relação ao ano anterior, quando 

foram vendidas 294 mil unidades. [...] 

Os robôs industriais são instrumentos centrais da automação de linhas de produção. A substituição 

de trabalho humano por máquinas vem sendo considerada uma tendência da indústria contemporânea 

https://www.youtube.com/watch?v=Q3YqeDSfdfk


13 
 

por organismos internacionais como o Fórum Econômico Mundial e a Organização para Cooperação 

e o Desenvolvimento Econômico (OCDE). 

Por outro lado, a introdução de sistemas autônomos em fabricas também levanta questionamentos 

sobre o impacto desse fenômeno na geração de empregos. 

Jonas Valente. Agência Brasil,23 jun. 2018. Disponível em: 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticias/2018-06/vendas-mundiais-de-robos-industriais-

batem-recorde. 

a) A que elemento dessa fase industrial o texto se refere? 

 
b) Por que o uso de robôs reduz os custos com a mão de obra? 

REFERÊNCIAS: CURRICULO PAULISTA / HABILIDADES ESSENCIAIS 

LIVRO DIDÁTICO> TEMPO FR GEOGRAFIA 7 4ª edição São Paulo, 2018. 

CIÊNCIAS – PROF.ª KARINA – 8º ANO 

1ºROTEIRO DE MAIO 2021 

AULA 1: SUGESTÃO DE VÍDEOS COMPLEMENTARES: 

https://www.youtube.com/watch?v=9JlEVnTY0bM - Energia não renovável – Ciências – 8º ano 

– Ensino Fundamental – Canal Futura .; https://www.youtube.com/watch?v=jIk9TOrLbxE - 

Fontes de Energia Não Renovável - Geobrasil 

AULA 2 : Fontes não renováveis de energia 

As fontes não renováveis de energia são aquelas que poderão esgotar-se em um futuro 

relativamente próximo. Alguns recursos energéticos, como o petróleo, possuem seu esgotamento 

estimado para algumas poucas décadas, o que eleva o caráter estratégico desses elementos. 

* Combustíveis fósseis: A queima de combustíveis fósseis pode ser empregada tanto para o 

deslocamento de veículos quanto para a produção de eletricidade em estações termoelétricas. Os 

três tipos principais são petróleo, carvão mineral e gás natural, mas existem muitos outros como a 

nafta e o xisto betuminoso. 

Os combustíveis fósseis são as fontes de energia mais importantes e disputadas pela humanidade no 

momento. Segundo a Agência Internacional de Energia, cerca de 81,63% de toda a matriz energética 

global advém dos três principais combustíveis fósseis citados acima. Essas fontes representam 56,8% 

da matriz energética brasileira. Assim, muitos países dependem da exportação desses produtos, 

enquanto outros tomam medidas geopolíticas para consegui-los. Outra questão bastante discutida a 

respeito dos combustíveis fósseis refere-se aos altos índices de poluição gerados por sua queima. 

Muitos estudiosos apontam que eles são os principais responsáveis pela intensificação do efeito estufa 

e pelo agravamento dos problemas vinculados ao aquecimento global. 

* Energia nuclear (atômica): Na energia nuclear – também chamada de energia atômica –, a produção 

de eletricidade ocorre por intermédio do aquecimento da água, que se transforma em vapor e ativa os 

geradores. Nas usinas nucleares, o calor é gerado em reatores a partir da fissão nuclear do urânio-

235, um material altamente radioativo. Embora as usinas nucleares sejam menos poluentes do que 

outras estações semelhantes, como as termoelétricas, são alvo de muitas polêmicas, pois o 

vazamento do lixo nuclear produzido e a ocorrência de acidentes podem gerar graves impactos e 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticias/2018-06/vendas-mundiais-de-robos-industriais-batem-recorde
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticias/2018-06/vendas-mundiais-de-robos-industriais-batem-recorde
https://www.youtube.com/watch?v=9JlEVnTY0bM
https://www.youtube.com/watch?v=jIk9TOrLbxE
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/combustiveis-fosseis.htm
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/energia-termoeletrica.htm
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/petroleo.htm
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/carvao-mineral-combustivel.htm
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/gas-natural.htm
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/energia-nuclear.htm
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muitas mortes. No entanto, com a emergência da questão sobre o aquecimento global, seu uso vem 

sendo reconsiderado por muitos países. 

AULA 3: Cada tipo de energia apresenta suas vantagens e desvantagens. No momento, não há 

nenhuma fonte que se apresente absolutamente mais viável que as demais. Algumas são baratas e 

abundantes, mas geram graves impactos ambientais; outras são limpas e sustentáveis, mas inviáveis 

financeiramente. O mais aconselhável é que exista, nos diferentes territórios, uma diversidade nas 

matrizes energéticas para que se atenuem os problemas. No entanto, isso não acontece no Brasil e 

em boa parte dos demais países.  

As fontes não renováveis de energia, como os combustíveis fósseis, correspondem aos recursos 

energéticos que podem esgotar-se na natureza. 

Vantagens e desvantagens do uso de fontes de energia NÃO RENOVÁVEIS 

Fonte de energia Vantagem Desvantagem 

Combustíveis 
fósseis 

Possuem alta eficiência energética: 
sua queima libera grandes 
quantidades de energia. Apresenta 
facilidade na localização de 
reservatórios, na extração e no 
processamento. Por isso, são mais 
baratos do que as fontes 
alternativas de energia. 

O uso intenso desse tipo de fonte 
de energia tem provocado redução 
relevante dos reservatórios. A 
queima desses combustíveis 
libera gases poluentes à 
atmosfera, levando à danificação 
da camada de ozônio e à 
intensificação o aquecimento 
global. 

Energia nuclear 

O uso dessa fonte de energia não 
libera gases de efeito estufa e não 
depende de fatores climáticos para 
viabilizar seu uso. 

É uma energia cara em relação às 
outras fontes energéticas. Seu uso 
apresenta alto potencial de risco 
de acidentes nucleares. 

 

AULA 4 

EXERCÍCIOS 

1. (UDESC) A procura por novas fontes renováveis de energia surge como alternativa importante 

para superar dois problemas atuais: a escassez de fontes não renováveis de energia, principalmente 

do petróleo, e a poluição ambiental causada por essas fontes (combustíveis fósseis). Assinale a 

alternativa que apresenta um tipo de recurso energético não renovável. 

a) Biomassa, massa dos seres vivos habitantes de uma região. 
b) Hidrogênio, usado como célula combustível.   
c) Biogás, utilização das bactérias na transformação de detritos orgânicos em metano.  
d) Carvão mineral, extraído da terra pelo processo de mineração. 
 

2) As fontes não renováveis de energia, embora tenham o seu uso amplamente questionado, 

respondem por uma considerável parte da matriz global de geração de eletricidade. Entre os itens a 

seguir, podemos considerar como pertencentes a esse segmento: 

I. A produção a partir do carvão mineral; II. O funcionamento das usinas nucleares; 

III. A utilização do petróleo e seus derivados; IV. A construção de estações eólicas; 

V. A produção de energia hidroelétrica. 

Estão corretas as afirmativas: a) I e III b) II e IV c) IV e V d) I, II e III 
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3) Fonte de energia amplamente utilizada na atualidade que ainda não encontrou um declínio 

mesmo com os avanços produzidos pela Terceira Revolução Industrial. Apesar de ser altamente 

poluidora, essa matriz responde por 80% de toda a energia gerada em âmbito mundial. 

O trecho acima refere-se: 

a) ao petróleo.     b) aos combustíveis fósseis.     c) às centrais hidrelétricas. 

d) ao gás natural.   e) à energia atômica ou nuclear. 

TEORIA – PROF.ª MARLI – 8º ANO 

1ºROTEIRO DE MAIO 2021 

ORIENTAÇÕES: 

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

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

  
AULA 1 - DICAS DE VÍDEO-AULAS:   
Tipos de gráficos: https://youtu.be/eS7wYUc7ZjM 
Como interpretar todos os tipos de gráficos: https://youtu.be/P5N_fL1yD6A 
 
 

Interpretação de 

gráficos e tabelas  
 
 

AULA 2                                            

Um dos objetivos de apresentar informações por meio de gráficos é facilitar a interpretação dos 
dados, uma vez que, a partir do momento que essas informações são apresentadas de forma 
organizada e atrativa, torna-se muito mais fácil sua leitura e interpretação. Os gráficos estão presentes 
em jornais, revistas, folhetos, internet, livros e diversos outros meios de divulgação de informações.  

Existem diferentes tipos de gráficos: gráfico de barras, de colunas, de linhas, de setores, 
pictogramas, pirâmide etária.  Preste sempre muita atenção às informações presentes em cada gráfico 
como título, fonte, legenda e eixos horizontal e vertical. 

 Título: informa o assunto que será tratado no gráfico.  

 Fonte: apresenta de onde as informações foram extraídas ou quem as coletou. 

 Legenda: quando apresentada, permite identificar, por meio de cores ou ícones, cada uma das 
categorias envolvidas.  

 Eixos: quando apresentados, relacionam os dados entre si. 
Dependendo do tipo de informação, torna-se mais viável a utilização de certo tipo de gráfico, ficando 
a cargo do responsável pelo tratamento da informação a escolha de qual utilizar. 
 

 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/eS7wYUc7ZjM
https://youtu.be/P5N_fL1yD6A
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GRÁFICO DE BARRAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exemplo: 

 Título: Exportações brasileira de café para os principais portos de destinos. 

 Fonte: CECAFE. Conselho de Exportadores de Café do Brasil 
 
 
 

GRÁFICO DE SETORES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AULA 3 
 

GRÁFICO DE SEGMENTOS (OU LINHAS) 
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Exemplo: 

 Título: Participação do Imposto de Renda na Receita Tributária da União de 1924 a 2015 

 Fonte: Ministério da Fazenda. Receita Federal. 

 O eixo x (horizontal) representa os Anos e o eixo y (vertical) representa a porcentagem de 
participação 

 
 
 

PICTOGRAMAS 
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PIRÂMIDE ETÁRIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AULA 4 
 

EXERCÍCIOS 
 

1) Foi realizado uma pesquisa com 200 alunos de um determinada Escola para saber a profissão que 
queriam seguir. Veja os resultados. 

 
 
a) Qual a profissão preferida?  
 
b) Quantos alunos querem fazer Arquitetura? 
Exemplo: Calcular 25% de 200. 
  0,25 · 200 = 50            Resposta : 50 alunos. 
 
b) E quantos querem fazer direito?  
 
c) Quantos alunos querem ser professor 
(a)? 
 

d) Que percentual somam juntos os cursos de Medicina e Arquitetura? 
 
 
2) Este gráfico é resultado de uma pesquisa entre várias turmas de alunos do 8º ano de uma 

determinada Escola.  
a) Qual o tema da pesquisa?  

 
b) Qual a disciplina favorita?  
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c) Se o grupo pesquisado tivesse 80 alunos, 
quantos deles teriam optado por Matemática?  

 
d) E quantos por Educação Física?  

 
 
 

3) Esporte preferido dos alunos. 
 Responda as seguintes questões:  
a) Qual o esporte de maior preferência na Escola?  
 

b) Qual a diferença entre a porcentagem de 
alunos que escolheram futsal e os que 
escolheram tênis de mesa? 
 
c) Qual a porcentagem de alunos que preferem 
vôlei? 
 
d)Qual porcentagem de alunos você acha que 
escolheu handebol? 
 
 
 
 
 

 
4) O gráfico abaixo representa as vendas de aparelhos celulares em uma loja no primeiro semestre 

do ano.  Essa loja tinha uma meta de vender, no primeiro semestre, 250 aparelhos.  Pode-se 
afirmar que: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

AULA 5  
 

5) A tabela a seguir traz a população dos cinco municípios mais populosos do Paraná: 
 

a.(     ) a meta foi atingida. 
b.(     ) a meta foi superada. 
c.(     ) faltaram menos de 50 unidades 
para se alcançar a meta. 
d.(     ) as vendas ficaram 75 unidades 
abaixo da meta. 
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a.(     ) A soma da população dos municípios B, C, D e E é maior que a de Curitiba. 
b.(     ) Curitiba tem aproximadamente o triplo de habitantes de Ponta Grossa e Foz do Iguaçu. 
c.(     ) Foz do Iguaçu tem mais do que o dobro da população de Londrina. 
d.(     ) A diferença da população de Curitiba e Maringá é de 1 milhão de habitantes. 

 
 
 

6) Alguns gráficos possuem uma legenda. Para que servem essas legendas? 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 
 

7) “Três crianças ou adolescentes são abusadas sexualmente no Brasil a cada hora” 
 

Índice de notificações, de 2018, é o maior já registrado desde 2011, quando agentes de saúde 
passaram a ter a obrigação de computar atendimentos. 
O Brasil registrou ao menos 32 mil casos de abuso sexual contra crianças e adolescentes em 2018, o 
maior índice de notificações já registrado pelo Ministério da Saúde, segundo levantamento obtido pelo 
GLOBO. 
O índice equivale a mais de três casos por hora - quase duas vezes o que foi registrado em 2011, ano 
em que agentes de saúde passaram a ter a obrigação de computar atendimentos. De lá para cá, os 
números crescem ano a ano, e somam um total de 177,3 mil notificações em todo o país. 
 
Analisando os gráficos ao lado, responda: 

http://3.bp.blogspot.com/-GBkMlinZi3Y/Vh2TDOTFqYI/AAAAAAAABr8/ockXX6rmers/s1600/y44.png
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a) Qual o total de 
notificações em 2015 
entre 10 a 19 ano? 
 
 
 
 
b) Qual o total de 
notificações em 2018 
entre 0 a 19 anos? 
 
 
 
 
c) Observando os anos 
de 2011 a 2018, você 
conclui que a maior parte 
das notificações ocorre 
nas faixas entre 0 e 9 anos 
ou entre 10 e19 anos?  
 
 
 
d) Qual a diferença do 
total de notificações entre 
os anos de 2018 e 2017? 
 
 
 
e) Qual a diferença 
entre a porcentagem de 
meninas e meninos que 
sofrem abuso sexual entre 
0 e 9 anos? 
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GEOMETRIA – PROF.ª MARLI – 8º ANO 

1ºROTEIRO DE MAIO 2021 
ORIENTAÇÃO: 

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

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

 
AULA 1 / AULA 2 

 

                                 EXERCÍCIOS DE REVISÃO (ÂNGULOS) 
 

 

1) Com base no desenho do ângulo abaixo, coloque V para verdadeiro e F para falso. 

 

a) (     ) O desenho pode indicar um ângulo reto. 

b) (     ) Esse desenho poderia indicar um ângulo de medida maior que 90º. 

c) (     ) Esse ângulo pode ser chamado de ângulo agudo. 

d) (     ) Esse ângulo tem medida menor que 90°. 

  

2) Classifique cada um dos ângulos em: reto, raso, agudo ou obtuso 

  a)  _________________                        b)  ___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

    c)  ________________________                  d) _________________________          

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

3) Classifique os pares de ângulos em: opostos pelo vértice (opv), ou suplementar

 
 

 

 

 

 

 

4) Determine as medidas dos ângulos desconhecidos abaixo. 

 
5) Dadas as retas paralelas cortadas por uma transversal a seguir, calcule os valores dos ângulos 

x , y e z. 

 

 

 

 

 
6) Determine as medidas dos ângulos indicados pelas letras x, y e z. 

 
 
 
 
 
 
 

 

7) Os valores dos ângulos  x e y , sabendo que r//s//t, são respectivamente: 

( O símbolo // se refere a paralelo). 
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8) O valor do ângulo x e y  na figura abaixo são respectivamente:  

 

 

 

 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA – PROF.ª LILIAN – 8º ANO 
1ºROTEIRO DE MAIO 2021 

Análise a figura abaixo: 

 

  

Na figura acima, os alunos estão fazendo um circuito de Ginástica Artística, onde tem o 

andar, tem o rolamento para frente, tem a estrela colocando as mãos dentro de um bambolê, 

tem um colchonete próximo à parede para se executar outro exercício, etc... 

Desafio: Vocês tentarão reproduzir os mesmos exercícios, após um alongamento e uma 

corridinha básica para aquecer o copo. 

Materiais alternativos: no lugar do banco pode-se utilizar: uma corda, fazer uma linha no chão 

e andar em cima da mesma sem cair se equilibrando (andando) e depois correndo. 

Rolamento para frente (cambalhota) - rolar para frente com cuidado, encostando o queixo no 

corpo. 

No próximo colchonete: apoiando o joelho no chão, executar cinco (5) flexões de braço, 

mantendo o corpo reto, executando bem devagar. 

Fazer uma estrela, colocando as mãos dentro de um círculo feito no chão. 

Feito isso, responda: 

1) Quais as dificuldades encontradas? Cite uma capacidade física trabalhada nesse 

circuito, pesquise: 
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EDUCAÇÃO ARTÍSTICA – PROF.ª SILVIA– 8º ANO 

1ºROTEIRO DE MAIO 2021 

     Vamos iniciar o 2º bimestre mais uma vez remotamente, tenho muita esperança de que no próximo 

semestre estaremos juntos. Continue fazendo sua parte daí que eu faço a minha daqui até breve; 

bons estudos.  

1 Aula - A invenção da dança 

                                                       Ricardo Silvestri                                      

       Antes da dança, veio a música, 

Que nasceu dentro do corpo,  

Na batida do coração. 

Batuca, coração, batuca. 

Um dia a música saiu para fora 

E foi para a mão. 

Batuca, tambor, batuca. 

O ouvido escutou, mas o pé 

também 

E começou a bater 

Até o dedão chamou 

O dedo médio pra estalar. 

E a cintura que era dura, 

Foi para um lado e outro 

Sem parar 

A música saiu de dentro do corpo 

E o convidou pra dançar 

 

 

Atividades (ATIVIDADES ESCRITAS EM LETRA DE FORMA) 

1º Assinale V para verdadeiro e F para falso referente ao assunto tratado no texto  

(   ) a poesia fala sobre o nascimento do homem primitivo 

(   ) fala do descobrimento dos sons corporais 

(   ) fala da percepção corporal individual ou coletiva e sua expressão 

(   ) duvida  do surgimento dos sons 

(   ) sobre o convite da música para o corpo dançar 

2º Com suas palavras comente a poesia com o que estamos estudando_______ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

3º Pinte a imagem que poderia ilustrar a poesia se desejar pode ampliá-la. 
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2 Aula Atividade de pesquisa 

Direitos humanos 

     O conceito de direitos humanos é entendido como os direitos que dizem respeito a todo ser 

humano independente da sua raça, cor, sexo, língua, religião ou classe social. São garantias que 

dizem respeito à manutenção da vida humana e indicam as condições básicas, ou seja, o mínimo 

de recursos que alguém precisa para sobreviver.  Abrangem garantias fundamentais de maneira 

universal como saúde, segurança, alimentação e liberdade. 

     A consolidação dos direitos humanos e sua universalização se deram após a Segunda Guerra 

Mundial, e foram reconhecidos em escala global e institucionalizados por meio dos esforços da ONU 

(Organização das Nações Unidas). Isso significa que eles se aplicam a todos os homens, mulheres 

e crianças – sem distinção. 

 

Com base na introdução acima pesquise e responda. (LETRA DE FORMA) 

 

1º Qual a importância do dia 18 de maio? Essa mobilização é mundial? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

2º Em que ano foi instituído o 18 de maio e por qual projeto lei? ____________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

3º Qual o objetivo da campanha de 18 de maio? ________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 4º Qual o número usado para enunciar abusos e violência contra criança e adolescente? 

_______________________________________________________________________________ 

5º No quadro abaixo desenhe o símbolo do dia 18 de maio de deixe uma mensagem. 

 

 

INGLÊS – 8º ANO 

1ºROTEIRO DE MAIO 2021 
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INGLÊS – 8º ANO 

1ºROTEIRO DE MAIO 2021 

I-Choose the correct alternative: 

1. Jane always __________to school in the morning. 

a)are going to walk               c) is going to walk 

b) walks                                 d) walk 

2. Peter and Paul _______going to read_______compositions. 

a) is - his                     c) are - hers 

b) are - theirs              d) are - their 

3. There is _____ work today. 

a) a lot of                    c) many 

b) very                        d) lot 

4.The children _____ to the nurse now. 

a) are talking              c) is talking 

b) talks                       d) doesn’t talk 

5. Our mother tells _____ a story every night. 

a)we                           c) us 

b)they                        d)ours 

 

II- Match the columns. 

1.I am thirsty                                       (    ) Put on your sunglasses 

2.It’s cold.                                           (     ) Call the doctor 

3.I have a headache                           (     ) Turn on the light. 

4.It’s dark.                                           (     ) Give me a glass of water. 

5.It’s sunny.                                        (     ) Close the window. 

III- Caso do possessive / genitive case / possessive case. 

JANE’S ‘S James’ 

The book of Jane = Jane’s book. 

The book of James = James’ book. 
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A-Possuidor singular = ‘s 

Ex.:The house of my sister - My sister’s house 

The pen of my father - My father’s pen. 

B-Possuidor no plural = ‘ 

Ex.:The house of my sisters - My sisters’ house. 

The pens of my fathers’ - My fathers’ pen. 

Indica relação de posse, o possuidor é ser humano, animal , seguido 

de “S” e do objeto possuído. 

a. The job of my mother = My mother’s job 

b. Magazine of the men = _______________________________ 

c. Books of the children = _______________________________ 

d. The car of Mr. John = ________________________________ 

e. The ear of the dog = _________________________________ 

f. The tail of the horse =_________________________________ 

Indica relação de posse entre coisas não há diferença, fica igual ao nosso. 

Ex.: The leg of the table. 

Now, it’s your turn. 

a.The nephew of King Charles ______________________________ 

Charles não está no plural, é o nome dele. 

b.The ball of my brother =__________________________________ 

c.The hair of Alice =______________________________________ 

d.The wife of Mr Kelly = ___________________________________ 

e.The office of the manager =______________________________ 

Traduza para o português: 

Liz’s husband _______________  

Ted’s father__________________ 

The roof of the building____________________________________ 

The name of the town_____________________________________ 

The teacher’s book______________________________________ 

The students’ lessons_____________________________________ 


