
  

 

 

 

 

 

 
3º ROTEIRO DE ABRIL ou 7ª ATIVIDADE – ABRIL/2021 

 
 

NOME DO ALUNO: _________________________________________________ 8º ANO _____ 
 

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

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

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

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

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

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

8º ANO A 

PROFESSOR(A) MATÉRIA E-MAIL 

CRISTIANE PORTUGUÊS atividadescristianetcc@outlook.com 

CLEIDE HISTÓRIA cleide.mk@hotmail.com 

SANDRA GEOGRAFIA dmaktb@gmail.com 

KARINA CIÊNCIAS karinahfischer.kf@gmail.com 

MARLI MATEMÁTICA marlifernandes_rodrigues@hotmail.com 

LILIAN EDUCAÇÃO FÍSICA limesqta@gmail.com 

SILVIA ARTE 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 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE 

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

Rua Bráulio Vasconcelos de Menezes, 309 - Marmeleiro - Mairinque – SP 

Tel.: (11) 4708-4526 – E-mail: em.therezacaramante@mairinque.sp.gov.br 

https://www.mairinque.sp.gov.br/
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GRAMÁTICA – PROF.ª CRISTIANE – 8º ANO 

3ºROTEIRO DE ABRIL 2021 
1 aula 

 
 

Recordando: Sujeito e predicado são os termos essenciais da oração. Enquanto o sujeito é aquele 

ou aquilo de que(m) se fala, o predicado é a informação dada sobre o sujeito.  
Núcleo do Sujeito: O sujeito das orações podem ser formados por mais do que uma palavra. 
Nesses casos, o núcleo é a palavra principal, a que tem mais significado para o sujeito. Lembre-
se que o verbo deve concordar com o sujeito.  
Exemplo:            Todos os países do mundo estão em alerta.  
                                          Sujeito                  Predicado  
Tipos de Sujeito e Predicado Os 

sujeitos podem ser:  
Sujeito simples: tem apenas um núcleo. Exemplo: O paciente foi atendido.  
Sujeito composto: tem mais do que um núcleo. Exemplo: Mousses e brownies são os meus 
doces preferidos.  
Sujeito oculto: quando é identificado pela desinência verbal. Exemplo: Andamos a tarde 
toda. Sujeito indeterminado. Exemplo: Opinam sobre tudo.  
Sujeito inexistente. Exemplo: Amanheceu.  
Os predicados podem ser:  
Verbal - quando o verbo indica ação. Exemplo: Terminei mais cedo.  
Nominal - quando o verbo indica estado. Exemplo: O patrão foi atencioso.  
Verbo-Nominal - quando o verbo indica ação e estado. Exemplo: Cheguei atrasada (o mesmo que 
dizer  

“Cheguei e estava atrasada”) Verbos 
de Ligação  
Os verbos de ligação têm a função de ligar o sujeito e suas características (predicativo do 

sujeito).   
Os principais verbos de ligação são: ser, estar, permanecer, ficar, tornar-se, parecer, continuar.  
Predicativo do sujeito é o termo do predicado que tem a função de atribuir uma qualidade ao 

sujeito.  
               Exemplo:      O patrão foi atencioso.  

                                                          Predicativo do sujeito(Adjetivo)  

  

 
2 aula 

 
 Leia com atenção o quadro explicativo acima.  

  
Com base no trecho do texto “Conto de Fadas para Mulheres Modernas” de Luís Fernando Veríssimo, 
responda às questões 1 e 2.  
 
” Era uma vez, numa terra muito distante, uma linda princesa, independente e cheia de autoestima...”  
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QUESTÃO 01  

Nesse trecho é correto afirmar que o sujeito da oração é:  

 

a) numa terra muito distante        b) uma princesa            

 c) numa terra             d) uma linda princesa 

  

QUESTÃO 02  

Nesse mesmo trecho o núcleo do sujeito é:  
 

a) terra                             b) princesa                     c) terra distante                        

d) linda princesa   

Leia o trecho do texto abaixe ”Cuide bem da Natureza”, e responda às questões 3,4 e 5.  

     Hoje acordei cedo, contemplei mais uma vez a natureza. A chuva fina chegava de mansinho. O 

encanto e aroma matinal traziam um ar de reflexão. Enquanto isso, o meio ambiente pedia socorro...   
                                                                                                                              Gleidson Melo  

 

QUESTÃO 03  

É correto afirmar que no período “ Hoje acordei cedo, contemplei mais uma vez a natureza.”, o sujeito 

é: 

  

a) simples                         b) oculto                         c) indeterminado                       

 

d) inexistente  

 

QUESTÃO 04  

No período “O encanto e aroma matinal traziam um ar de reflexão.”, o sujeito é:  

a) o encanto e o aroma matinal                       b) encanto e aroma  

c) o encanto e o aroma                                     d) encanto e aroma matinal  

 

QUESTÃO 05  

No período “Enquanto isso, o meio ambiente pedia socorro...”, a palavra que é o núcleo do sujeito é:  

 
 
a)  meio                      b) ambiente 

 c)pedia                       d) socorro  
  

Leia a tirinha abaixo e responda às questões 6, 7 e 8.  
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3 aula 

  

QUESTÃO 06  

 

Com relação à fala no primeiro quadrinho é correto afirmar que o predicado é:  

a) verbal                                    b) nominal                            c) verbo- nominal     

             

QUESTÃO 07  

Nessa mesma fala, do primeiro quadrinho, a palavra “somos”, é:  

a) verbo de ação                  b) verbo impessoal                 c) verbo de ligação         

   d) não é verbo  

 

QUESTÃO 08  

 

Com relação à fala no segundo quadrinho “Ele detesta contas de luz, água, telefone”, é correto 
afirmar que a expressão destacada tem a função de:   

a) predicado verbal                        b) predicado nominal                     c) predicado verbo- nominal 

                                                      4 aula. 

QUESTÃO 09  

Com relação às orações abaixo:  

I – O meio ambiente pede socorro. II – A natureza é sábia.   III – Há muito lixo no quintal abandonado.  

 Assinale a alternativa abaixo em que o termo destacado nas orações acima tem a função de predicativo 
do sujeito:  
 
a) I e II   
b) apenas na III  
c)  c) II e III   
d) d) apenas na II   

QUESTÃO 10  

 
Leia o trecho do texto “Conto de Fadas para Mulheres Modernas” de  Luís Fernando Veríssimo: 
“Linda princesa, eu já fui um príncipe muito bonito. Mas, uma bruxa má lançou-me um encanto e eu 
transformei-me nesta rã asquerosa.” Substituindo os verbos destacados por verbos no presente do 
indicativo ficaria:  
 
a) sou, lança, transformo                                        b) era, lançara, transformara       

c) era, lançaria, transformaria                                 d) sou, lançava, transformava  
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LIPT – PROF.ª CRISTIANE – 8º ANO 

3ºROTEIRO DE ABRIL 2021 
1 aula 

LEITURA, INTERPRETAÇÃO E PRODUÇÃO TEXTUAL  
(LIPT)  

ORIENTAÇÃO:  

_Leia com atenção; _consulte um dicionário ou a internet quando for necessário; -   

                             Conto de fadas para mulheres modernas  

 
 Era uma vez, numa terra muito distante, uma linda princesa, independente e cheia de autoestima que, 
enquanto contemplava a natureza e pensava em como o maravilhoso lago do seu castelo estava de 
acordo com as conformidades ecológicas, se deparou com uma rã. Então, a rã pulou para o seu colo e 
disse:  
 - Linda princesa, eu já fui um príncipe muito bonito. Mas, uma bruxa má lançou-me um encanto e eu 
transformei-me nesta rã asquerosa. Um beijo teu, no entanto, há de me transformar de novo num belo 
príncipe e poderemos casar e constituir lar feliz no teu lindo castelo. A minha mãe poderia vir morar 
conosco e tu poderias preparar o meu jantar, lavarias as minhas roupas, criarias os nossos filhos e 
viveríamos felizes para sempre…  
 E então, naquela noite, enquanto saboreava pernas de rã à sautée, acompanhadas de um cremoso 
molho acebolado e de um finíssimo vinho branco, a princesa sorria e pensava: – Eu, hein? … nem 
morta!   

                                                                               Luís Fernando Veríssimo  
 

2ª aula 

 
Leia o texto acima e responda às questões.  
 
QUESTÃO 01  

O desfecho desse conto, em um conto de fada clássico, seria:  

a. Ela aceitaria o convite mesmo não sendo “felizes para sempre”.  

b. Ela ficaria com o príncipe e “viveriam felizes para sempre”.  

c. Ela não aceitaria o convite do príncipe, mas mesmo assim eles seriam “felizes para sempre”.  

d. Ela aceitaria o convite do príncipe depois da insistência dele e “viveriam felizes para sempre”.  

  

QUESTÃO 02  

Quais dos ditos populares abaixo define corretamente a ideia principal do texto: 
a) Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. 

b) As aparências enganam. 

c) Cada macaco no seu galho. 

d) Antes só do que mal acompanhado. 
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QUESTÃO 03  

Leia a tirinha.  

Intertextualidade é quando um texto remete a outro. Nas falas das personagens da tirinha, quais 

palavras abaixo, remetem ao texto original e do texto acima de Luís Fernando Veríssimo:   
  
a) bela – surpresa         b) surpresa – príncipe     

 c) beijo – príncipe     d) bela  - sapo  

 QUESTÃO 04  

Assinale a afirmação correta em relação ao desfecho nos dois textos apresentados acima:  

a. As personagens não estão preocupadas com o encanto lançado pela bruxa no príncipe.  

b. As personagens não estão em busca da felicidade.  

c. As personagens têm outros objetivos.  

d. As personagens não procuram príncipes para e casarem.   

 

3ª aula e 4ª aula 

                           Leia o quadro explicativo abaixo. 

 Galicismos   são estrangeirismos provenientes da língua francesa, ou seja, vocábulos em francês 

que entraram no português, sendo aceitos e usados com frequência em diversos contextos.   Existem 
inúmeros galicismos no português. Alguns apresentam  -se na sua forma original, outros sofreram 
processos de aportuguesamento.   O francês foi uma das línguas que mais contribuiu no 
português com empréstimos vocabulares, principalmente na culinária e gastronomia, na moda e 
vestuário e no nome de objetos de uso diário.    

Exemplos:   bufê (de buffet), crochê (de crochet), abajur (de abat-jour), ateliê (de atelier) etc.  

  

QUESTÃO 05  

No texto  “Conto de fadas para Mulheres Modernas”, ocorre um exemplo de galicismo na 
expressão  “à sautée” (A palavra sauté vem do verbo sauter, que quer dizer saltar, saltear. Na 

gastronomia, os alimentos ditos sautés são feitos em uma frigideira com algum tipo de gordura. O 
fato de mexer a panela para fazer o alimentar “saltar” faz com que ele fique cozido e dourado de 
todos os lados.).  

 Assinale a alternativa abaixo em que todas as palavras da sequência ocorram galicismos: 

a. croqui, feitiço, crepe. 
b. boné, moda, camelô 
c. avenida, albatroz, zebra. 
d. cobra, maionese, lancha. 
 

                   
ORIENTAÇÃO:  

_Leia com atenção; 
_consulte um 
dicionário ou a 
internet quando for 
necessário;  



  

HISTÓRIA – PROF.ª CLEIDE – 8º ANO 
3ºROTEIRO DE ABRIL 2021 

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA PÓS INDEPENDÊNCIA 

  
A independência dos Estados Unidos foi declarada no dia 4 de julho de 1776, e esse 

acontecimento também é conhecido como Revolução Americana. A independência dos Estados Unidos 
foi resultado do desgaste da relação entre metrópole e colônia e resultou no fim do vínculo colonial que 
existia entre a Inglaterra e as Treze Colônias. 

Os Estados Unidos surgiram em um modelo republicano e federalista, tendo nos ideais 
iluministas a sua grande referência. Esses ideais fizeram os colonos defenderem as liberdades 
individuais e o livre comércio, por exemplo. Apesar disso, a independência americana foi conduzida 
pela elite colonial, que estava irritada com a postura da metrópole. 

O processo de independência dos Estados Unidos teve como ponto de partida a divergência de 
interesses entre colonos e metrópole. Isso porque a postura da Inglaterra em relação a sua colônia 
alterou-se drasticamente, sobretudo porque esta foi vista como fonte que financiaria o desenvolvimento 
do processo industrial em curso daquela. 

Isso resultou no aumento de impostos para os colonos, e foi isso que ocasionou crescimento do 
sentimento de oposição dos colonos em relação à Inglaterra. Algumas das leis decretadas por esse 
país, a partir da década de 1760, foram: 
 
Lei do Açúcar 
Lei do Selo 
Lei da Hospedagem 
Atos Townshend 
 

Essas leis decretavam, por exemplo, o aumento nos impostos de produtos como açúcar, vinho, 
café, vidros, chá, entre outros; tornavam obrigatório que um selo pago estivesse em qualquer tipo de 
documento emitido na colônia; e determinavam que os colonos arcassem com os custos de abrigar os 
soldados estabelecidos nas Treze Colônias. 

Após as divergências entre as colôniass e a metrópole, os colonos reuniram-se no Primeiro 
Congresso Continental da Filadélfia, em que emitiram um documento que protestava contra as medidas 
do rei inglês. Logo iniciaram-se os primeiros conflitos entre colonos e ingleses e foi organizado o 
Segundo  Congresso Continental da Filadélfia que em seguida foi emitida a declaração de 
independência dos Estados Unidos (04/07/1776), redigida por Thomas Jefferson. 

Fato esse que resultou em uma guerra entre os ingleses e se estendeu até 1781 concluída com 
a vitória dos colonos e a ratificação. 

Em 1787, os Estados Unidos da América teve a sua constituição aprovada, documento que abriu 
caminho para que os estados norte americanos tivessem autonomia para elaborar uma série de leis 
para tratar de assuntos de natureza mais específica. 

O território norte americano restringia-se ao lado leste da América do Norte, e no século XIX 
iniciaram sua expansão que ficou conhecido como “Marcha para o Oeste”. Entre 1846 e 1848, os 
Estados Unidos entreram em combate contra os mexicanos na Guerra Mexicano-Americana. Onde os 
norte americanos sairam vitoriosos. 

A Guerra de Secessão (1861 – 1865) foi resultado das divergências políticas entre os estados 
do Norte e os estados do Sul na questão da expansão do trabalho escravo para os novos territórios. 
Os sulistas foram derrotados e aprovaram uma série de leis racistas, com o objetivo de retirar direitos 
civis e políticos dos afro-americanos. 
 
EXERCÍCIOS 
 
1 - Em que ano se deu a Independência dos Estados Unidos da América? 

2 - Como era chamada a região que recebeu o nome de EUA após sua independência da Inglaterra? 
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3 - Qual foi o sistema político adotado pela nova nação? 

4 - Que ideais inspiraram os lideres coloniais para construir a nova nação? 

 
Observe a imagem abaixo e responda as questões a seguir: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 - Quais as causas que levaram o rompimento das 13 colônias com a Inglaterra? 

6 - Cite o nome dos impostos decretados pelo rei George as colônias? 

7 - Qual foi o estopim para a revolta dos colonos contra o rei George? 

8 - O que foi decidido na reunião dos representantes das colônias no Congresso Continental da 

Filadelfia? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Questões do Mapa 
 
 
1 - Observando o mapa identifique em que costa se iniciou a colonização dos EUA. 

(  ) costa do Atlântico 
(  ) costa do Pacífico 
 
2 - Escreva o nome das 13 colônias inglesas que receberam nomes femininos: 
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GEOGRAFIA – PROF.ª SANDRA – 8º ANO 

3ºROTEIRO DE ABRIL 2021 
Dicas: antes de realizar as tarefas leia os textos; recorra a escrita dos textos no seu caderno pois isso 

o ajudará a melhor concentração e interpretação do mesmo. Procure um local onde esteja você e uma 

música tranquila, pois um lado do seu cérebro estará ativamente focado na tarefa e o outro lado do 

cérebro escutando uma música tranquila não prestará atenção no que se passa ao seu entorno. Vou 

contar um segredinho...eu faço isso e garanto... dá certo. FOCO, CORAGEM E FÉ. Bons estudos!!!! 

DÚVIDAS NO GRUPO WHATSAPP E TAMBÉM NAS NOSSAS AULA AS QUARTAS-FEIRAS NO 

MEET.  

 (EF08GE27*). Compara a formação territorial de países latino-americanos, a partir das influencias 

pré-colombianas e colonial e estabelecer semelhanças e diferenças socioculturais entre as correntes 

de povoamento. 

UNIDADE TEMATICAS: O sujeito e seu lugar no mundo 

OBJETOS DE CONHECIMENTO: Diversidade e dinâmica da população mundial e local 

AULA 1 A COLONIZAÇÃO DA ÁMERICA - As características econômicas e sociais que distinguem 

cada região do continente americano têm sua raiz nos tipos diferentes de colonização ocorridos na 

América. Enquanto na maior parte da América Anglo-saxônica foram desenvolvidas colônias de 

povoamento, na América Latina desenvolveram-se as colônias de exploração. 

COLÔNIA DE POVOAMENTO: as colônias de povoamento foram constituídas principalmente por 

ingleses no Canadá e em parte dos Estados Unidos, que visavam se estabelecer no território. Nessas 

colônias eram praticadas atividade voltadas para o abastecimento e desenvolvimento do mercado 

interno, buscando atende as necessidades da própria colônia. As propriedades rurais eram policulturas 

e possuíam desde tamanhos pequenos e médios, e a mão de obra era baseada no trabalho familiar e 

assalariado. A organização das colônias de povoamento foi fundamental para a geração de riquezas e 

para o desenvolvimento econômico dos Estados Unidos e do Canadá.  

COLONIAS DE EXPLORAÇÃO: as colônias de exploração foram estabelecidas em toda a América 

Latina e também no sul dos Estados Unidos. Nelas eram praticadas atividades comerciais voltadas, 

sobretudo, para o enriquecimento da metrópole. Essas colônias eram vistas como fontes de riquezas, 

de onde se extraíram metais como o ouro e a prata. As propriedades rurais possuíam grande porte, e 

nelas se praticavam monoculturas para exportação, também chamadas de plantations, onde, a 

maioria das vezes por meio do trabalho escravo, eram cultivados produtos tropicais, como o tabaco, o 

algodão e a cana-de-açúcar. As colônias de exploração tornaram-se economicamente dependentes 

das metrópoles, que não se preocupavam com seu desenvolvimento econômico. Esse passado de 

exploração e subordinação explica parte do atraso do desenvolvimento econômico das áreas 

colonizadas. 

A independência das colônias: A partir do século XVIII, as colônias americanas iniciaram seus 

processos de independência, que se finalizaram no século XIX. Na América Latina, o que se observou 

após a independência foi a permanência, em muitos países, da mesma estrutura social e base 

econômica do período colonial, ou seja, as elites permaneceram como classe dominante sobre os povos 

nativos e os mestiços trabalhadores. Além disso, a economia continuou votada para a produção e 

exportação de gêneros agrícolas tropicais e recursos minerais comercializados na Europa. 
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Diferenças entre os países latino-americanos: Os países latino-americanos têm semelhanças entre 

si: o tipo de colonização, o desenvolvimento incompleto, a dependência, as desigualdades sociais, a 

urbanização acelerada com seus problemas e o autoritarismo político. Mas existem também muitas 

diferenças entre eles e até mesmo dentro de cada país. Na américa Latina, ao lado de países bastante 

industrializados, como o Brasil, o México e a Argentina, encontramos nações agrícolas com fraquíssima 

industrialização. Este é o caso da maioria dos países, principalmente na América Central e alguns da 

América do Sul (Bolívia, Guiana e Paraguai, embora este último venha se industrializando nos últimos 

anos com a chegada de empresas brasileiras que buscam pagar menores impostos). Nas grandes e 

medias cidades da América Latina, a vida moderna convive com a pobreza e a miséria. Ao lado de 

alguns luxuosos bairros de elite, há favelas superpovoadas; nas ruas congestionamentos de carros 

particulares, encontram-se os ônibus precários do transporte coletivo. Enfim, o desperdício e o consumo 

em demasia de alguns convivem com o subconsumo e a pobreza relativa de muitos. 

OS POVOS PRÉ-COLOMBIANOS: O CONTATO ENTRE OS POVOS PRÉ-COLOMBIANOS E OS 

COLONIZADORES EUROPEUS NÃO ACONTECEU DE MANEIRA PACIFICA. Enquanto os europeus 

buscavam dominar o território para extrair dele suas riquezas, os povos pré-colombianos não aceitavam 

tal dominação. No entanto, os europeus possuíam grande vantagem sobre os povos nativos. Os 

colonizadores empunham armas de fogo, usavam armaduras e montavam a cavalo, o que lhes permitia 

o deslocamento rápido. Já os povos pré0colombianos não usavam nenhuma vestimenta especial e 

dispunham de armas forjadas em madeira, algumas até com veneno letais, mas não lhes permitindo 

grande vantagem diante da força destrutiva dos colonizadores. Os povos pré-colombianos também 

ficaram em desvantagem por causa das inúmeras doenças trazidas pelos europeus ao continente 

americano. Seu organismo não possuía defesa diante de certas doenças, como a varíola e a cólera. 

Nessas condições, algumas populações pré-colombianas foram exterminadas e outras, extremamente 

reduzidas.  

ATIVIDADES- 1) A partir do final do século XV, diferentes povos europeus colonizaram o continente 

americano. Quais foram esses povos? 

2) Escreva o que diferenciou as colônias de exploração da colônia de povoamento. 
3) Quais as semelhanças entre os países latino-americanos? 
4) O Brasil foi colônia de povoamento ou de exploração? Justifique a sua resposta. 

 

AULA 2             Leia o texto 

O choque de duas civilizações 

 Em 12 de outubro de 1492, os três navios espanhóis que partiram do continente europeu, 

comandados por Cristóvão Colombo, ancoraram numa ilha do Caribe, chamada São Salvador. 

Começava um novo capítulo na história dos povos americanos[...]. 

 Impacientes por se tornarem ricos, os marinheiros de Colombo não se conformaram com os 

presentes em ouro e prata dados pelos pacíficos habitantes dos trópicos e começaram a saquear as 

aldeias indígenas. [...] 

 A avidez pelo ouro era incompreensível para os americanos. O imperador Montezuma, o tlatoani 

dos astecas, não entendeu o desprezo do conquistador Cortés pelas plumas de aves, mantas e 

comestíveis enviados aos espanhóis, nem entendeu por que preferiam os vasilhames de ouro em lugar 

dos alimentos que ali estavam. Logo os astecas perceberam que os invasores não eram deuses e 

passaram a chamá-los de popolocas, que quer dizer “bárbaros”. [...] 
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Para conseguir os 20 mil quilos de ouro, remetidos à Espanha entre 1503-1530 (antes disso não 

existiam registros, os espanhóis saquearam, mataram e roubaram. Os historiadores discutem o número 

de mortos, mas ninguém nega a tragédia. Se a ilha de São Domingos tinha 8 milhões de habitantes em 

1492, em 1514 restavam 32 mil homens. Se o vale do México comportava 25 milhões de pessoas, no 

final do século não passavam de 70 mil. Sessenta e oito por cento dos mais pereceram nas mãos dos 

espanhóis. A população do Peru, que em 1530 era calculada em 10 milhões, em 1560 caiu para 2,5 

milhões. Um desastre demográfico. 

 Os europeus dizimaram os construtores de uma civilização que em muitos aspectos superaram 

a sua, desestruturaram um sistema produtivo que permitia a alimentação de milhões de pessoas, 

queimaram os avanços científicos transmitidos por gerações de americanos e, sobretudo, destruíram 

as possibilidades de um desenvolvimento autônomo. [...] 

 Os povos das Américas estavam, em 1492, em diferentes estágios de desenvolvimento. Entre 

eles, os astecas no México, os mais na região central e os incas na América Andina atuaram como 

sintetizadores de culturas anteriores e, ao mesmo temo, como focos irradiadores de civilização. [...] 

      PINSKY, Jaime et al. (Org.) A América que os europeus encontraram. 28. Ed. São Paulo: Atual, 

2013. P. 5-7; (Discutindo a História). 

De acordo com o texto, responda às questões a seguir. 

a) Qual era o principal objetivo dos exploradores europeus ao chegarem às terras onde hoje se 
localiza o continente americano? 

b) Qual consequência do contato entre europeus e os povos nativos que viviam no continente 
americano mais chamou sua atenção? 

AULA 3  

A arte indígena 

 Os povos pré-colombianos que habitavam a América antes da chegada dos colonizadores 

possuíam uma rica expressão artística. Era por meio da arte que, de modo geral, esses povos 

retratavam sua vida em sociedade, suas crenças e, sobretudo, a relação que estabeleciam com a 

natureza. Embora as danças, músicas e também diversos contos já fizessem parte da expressão 

artística dos povos indígenas, forma os objetos, como artefatos cerâmicos e de pedra, cestarias, 

tecelagens e também a arte plumária que se tornaram representativos e conhecidos como expressão 

artística indígena na atualidade. Grande parte da arte indígena foi destruída durante o processo de 

colonização. Por isso, hoje existe um intenso movimento de valorização e preservação da arte indígena 

atual e também da arte remanescente do período da colonização do continente americano. Atualmente, 

vivem no Brasil diversos povos indígenas: Ticna, Tembé, Yanomami, Tupari, Apurinã, Munduruku, 

Kayapí, entre outros.  

Realize uma pesquisa na internet, livros, revistas entre outros sobre a expressão artística de algum 

povo indígena do Brasil e faça os registros de sua pesquisa. Durante a pesquisa, procurem informações 

como: 

a) Onde vivem;  
b) De que maneira costumam realizar suas expressões artísticas – por danças, cerâmica, cestarias, 

pinturas corporais, tecelagem, entre outras; 
c) O que procuram representar nessas expressões, 
d) Em qual estado, região, fronteiras, ou seja, qual é o espaço geográfico brasileiro vivem. 
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CIÊNCIAS – PROF.ª KARINA – 8º ANO 

3ºROTEIRO DE ABRIL 2021 
PROCESSOS DE PROPAGAÇÃO DE CALOR 

Transmissão de Calor 

Para que ocorra troca de calor, é necessário que ele seja transferido de uma região a outra 

através do próprio corpo, ou de um corpo para outro. Existem três processos de transferência de calor 

estudados na termologia, são eles: condução, convecção e irradiação. A irradiação é a propagação de 

ondas eletromagnéticas que não precisam de meio para se propagar, enquanto que a condução e a 

convecção são processos de transferência que necessitam de um meio material para se propagar. 

Condução 

Quando dois corpos com temperaturas diferentes são colocados em contato, as moléculas do 

corpo mais quente, colidindo com as moléculas do corpo mais frio, transferem energia para este. Esse 

processo de condução de calor é denominado condução. No caso dos metais, além da transmissão de 

energia de átomo para átomo, há a transmissão de energia pelos elétrons livres, ou seja, são os elétrons 

que estão mais afastados do núcleo e que são mais fracamente ligados aos núcleos, portanto, esses 

elétrons, colidindo entre si e com átomos, transferem energia com bastante facilidade. Por esse motivo, 

o metal conduz calor de modo mais eficiente do que outros materiais. 

Convecção 

Da mesma forma que o metal, os líquidos e os gases são bons condutores de calor. No entanto, 

eles transferem calor de uma forma diferente. Esta forma é denominada convecção. Esse é um 

processo que consiste na movimentação de partes do fluido dentro do próprio fluido. Por exemplo, 

vamos considerar uma vasilha que contenha água à temperatura inicial de 4°C. Sabemos que a água 

acima de 4ºC se expande, então ao colocarmos essa vasilha sobre uma chama, a parte de baixo da 

água se expandirá, tendo sua densidade diminuída e, assim, de acordo com o Princípio de Arquimedes, 

subirá. A parte mais fria e mais densa descerá, formando-se, então, as correntes de convecção. Como 

exemplo de convecção temos a geladeira, que tem seu congelador na parte de cima. O ar frio fica mais 

denso e desce, o ar que está embaixo, mais quente, sobe. 

Irradiação 

Podemos dizer que a irradiação térmica é o processo mais importante, pois sem ela seria 

praticamente impossível haver vida na Terra. É por irradiação que o calor liberado pelo Sol chega até a 

Terra. Outro fator importante é que todos os corpos emitem radiação, ou seja, emitem ondas 

eletromagnéticas, cujas características e intensidade dependem do material de que é feito o corpo e de 

sua temperatura. Portanto, o processo de emissão de ondas eletromagnéticas é chamado de irradiação. 

A garrafa térmica é um bom exemplo de irradiação térmica. A parte interna é uma garrafa de vidro com 
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paredes duplas, havendo quase vácuo entre elas. Isso dificulta a transmissão de calor por condução. 

As partes interna e externa da garrafa são espelhadas para evitar a transmissão de calor por 

irradiação.reira térmica. 

 

EXERCÍCIOS 

1) Selecione a alternativa que supre as omissões das afirmações seguintes: 
I - O calor do Sol chega até nós por _________________________. 
II - Uma moeda bem polida fica __________ quente do que uma moeda revestida de tinta preta, 
quando ambas são expostas ao sol. 
III - Numa barra metálica aquecida numa extremidade, a propagação do calor se dá para a outra 
extremidade por ________________________. 

a) Irradiação – menos – convecção  b)  convecção - mais - radiação. 
c) irradiação – menos – condução   d) convecção - mais – condução. 

 
2) Julgue as afirmações a seguir: 

I – A transferência de calor de um corpo para outro ocorre em virtude da diferença de temperatura 
entre eles; 

II – A convecção térmica é um processo de propagação de calor que ocorre apenas nos sólidos; 

III – O processo de propagação de calor por irradiação não precisa de um meio material para ocorrer. 

Estão corretas: a) Apenas I     b) Apenas I e II    c) I, II e III    d) I e III apenas; 

3) Um recipiente cilíndrico de vidro tem área da base relativamente pequena se comparada com sua 
altura. Ele contém água em temperatura ambiente até quase a sua borda e é colocado sobre a chama 
de um fogão, como ilustra a figura. 
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 A transmissão do calor por meio das moléculas da água durante seu aquecimento 
ocorre apenas por 

a) condução.   b) convecção.   

 c) irradiação.   d) condução e convecção. 
 

 
4) Preparar um bom churrasco é uma arte e, em todas as famílias, sempre existe um que se diz bom 
no preparo. Em algumas casas, a quantidade de carne assada é grande e se come no almoço e no 
jantar. Para manter as carnes aquecidas o dia todo, alguns utilizam uma caixa de isopor revestida de 
papel alumínio. A figura a seguir mostra, em corte lateral, uma caixa de isopor revestida de alumínio 
com carnes no seu interior. Considerando o exposto, assinale a alternativa correta que completa as 
lacunas das frases a seguir. 

A caixa de isopor funciona como recipiente adiabático. O isopor tenta ______ a troca de calor com o 
meio por ________ e o alumínio tenta impedir _________. 

 

a) impedir - convecção - irradiação do calor 

b) facilitar - condução - convecção 

c) impedir - condução - irradiação do calor     

d) facilitar - convecção - condução 
 
 
 

Sugestão de vídeos complementares: https://www.youtube.com/watch?v=JCrS9TSgrtw - 
Temperatura e calor – Ciências – 7º ano – Ensino Fundamental – Canal Futura 

 https://www.youtube.com/watch?v=ecYI7GUVKPM - Formas de propagação de calor – Ciências – 7º ano – 

Ensino Fundamental – Canal Futura 
https://www.youtube.com/watch?v=xA2lm_smraM - Propagação de calor: aplicações no cotidiano – Ciências 

– 7º ano – Ensino Fundamental – Canal Futura 

 

TEORIA – PROF.ª MARLI – 8º ANO 

3ºROTEIRO DE ABRIL 2021 
ORIENTAÇÕES: 

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

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

 

AULA 1 - DICAS DE VÍDEO-AULAS:   

Radiciação – definições: https://youtu.be/9IotHUXEPKQ 
Radiciação:                      https://youtu.be/IdULuhJbeHM 

 

AULA 2 

 

   Radiciação   

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=JCrS9TSgrtw
https://www.youtube.com/watch?v=ecYI7GUVKPM
https://www.youtube.com/watch?v=xA2lm_smraM
https://youtu.be/9IotHUXEPKQ
https://youtu.be/IdULuhJbeHM
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A radiciação é a operação matemática inversa à potenciação. Enquanto a potenciação é 
uma multiplicação na qual todos os fatores são iguais, a radiciação procura descobrir que fatores são 
esses, dando o resultado dessa multiplicação. 

 

  

Nos anos anteriores já estudamos a raiz quadrada e a raiz 
cúbica. 
 

 

 

 

 

 
 
A notação usada para as raízes é a seguinte: 
 

 

 

Observação: Se a for um número real negativo e n for um número natural par, então não existe 
solução para essa raiz no conjunto dos números reais. 
 
Exemplo:  

√−25 não existe, pois não há nenhum número que multiplicado por ele mesmo resulte em -25, ou seja, 
(-5) · (-5) = +25 e (+5) · (+5) = +25, ambos os exemplos não tem resultado -25. 

Valores para lembrar quando realizarmos uma raiz quadrada: 

1 . 1 = 1² = 1 → √1 = 1 

2 . 2 = 2²  = 4 → √4 = 2 

3 . 3 = 3² = 9 → √9 = 3 

4 . 4 = 4² = 16 → √16 = 4 

5 . 5  = 5² = 25 → √25 = 5 

6 . 6 = 6² = 36 → √36 = 6 

7 . 7 = 7² = 49 → √49 = 7 

8 . 8 = 8² = 64 → √64 = 8 

9 . 9 = 9² = 81 → √81 = 9 

10 . 10 = 10² = 100 → √100 = 10 

11 . 11 = 11² = 121 → √121 = 11 

12 . 12 = 12² = 144 → √144 = 12 

13 . 13 = 13² = 169 → √169 = 13 

14 . 14 = 14² = 196 → √196 = 14 

15 . 15 = 15² = 225 → √225 = 15 

16 . 16 = 16² = 256 → √256 = 16 

17 . 17 = 17² = 289 → √289 = 17 

18 . 18 = 18² = 324 → √324 = 18 

19 . 19 = 19² = 361 → √361 = 19 

20 . 20 = 20² = 400 → √400 = 20 

AULA 3                          

Números quadrados Perfeitos 

Números quadrados perfeitos são aqueles que podem ser escritos como o quadrado de um 
número inteiro, ou seja, quando se retira a raiz quadrada dele, o resultado é um número inteiro. 

                

                                              144 = 22 · 22 · 32 

√144  = 2 · 2 · 3 =12  

    √144 = 12 porque 122 = 144 

 Observação: Para calcularmos a raiz de algum número por meio da fatoração, 
analisamos: se a raiz for quadrada unimos os fatores primos em grupos de dois 
em dois e verificamos qual o valor que representa aquele conjunto, como feito no 
exemplo anterior, por fim, basta multiplicar esses valores.  

https://brasilescola.uol.com.br/matematica/radiciacao.htm
https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/matematica/o-que-e-potenciacao.htm
https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/matematica/o-que-e-multiplicacao.htm
https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/matematica/o-que-sao-numeros-reais.htm
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Números cubos Perfeitos 

Números cubos perfeitos são aqueles que podem ser escritos como o cubo de um número 

inteiro. 
 

                                                                         
                                                                           
                                                                         
 

  

 
               

√64 
3

 = 4 porque 43 = 64                                                                

Quando queremos calcular as raízes, seja ela quadrada, cúbica ou de qualquer outo índice, 
realizamos a fatoração dos números e agrupamos os fatores primos com a quantidade que aparece no 
índice do radicando, como foi feito acima nos casos de quadrados perfeitos e cubos perfeitos. 

Quando é possível organizar os fatores em grupos com as quantidades do valor que aparece no 
índice do radicando, conseguimos encontrar a raiz exata do número. Caso contrário, se sobrar algum 
fator, o número não possui raiz exata.   

 
Exemplos: 

 
 

AULA 4                              
EXERCÍCIOS 

1) Qual dos seguintes números é um quadrado perfeito? 
 

 
 
 
2) Calcule mentalmente: 

a) √36  =                                     c) √0,36  =                              e) √
81

25
  =  

b) √
1

9
  =                                        d) √0,04  =                             f) √900  =  

 

3) Um dos seguintes números representa o valor de √1 521. Qual deles? Justifique. 
 

 

 

4) Certo (C) ou Errado (E) ? 

a) (     ) √0  = 0                  c) (     ) √0,4  = 0,2                    e) (     ) √2,25  = 15                            

b) (     )  √4  = 2                 d) (     )  √225  = 15                   f) (     ) √0,25  = 15  
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5) João comprou um terreno quadrado com 625 m2 de área.       
a) Quanto mede o lado desse terreno? 

 

b) Qual o perímetro desse terreno? 

 

AULA 5 

6) O cubo de -2 é igual a -8.  Qual é a raiz cúbica de -8? 
 
 

7) Calcule mentalmente: 

a) √8
3

  =                            c) √0
3

  =                                   e) √
1

27

3
  =  

b)  √
1

8

3
  =                           d) √0,001

3
  =                            f) √125

3
  =  

          
                 

8) O valor da expressão (20 : √100)3  é: 
a.(     ) 6                  b.(     ) 8               c.(     ) 60               d.(     ) 80 

 
 

9) Responda à pergunta de Gabriela. 
    
     a.(     ) 2022 
     b.(     ) 2023 
     c.(     ) 2024 
     d.(     ) 2025 
 
 
 
 

 
10)  A metade da raiz quadrada de um determinado número é 5. Então, esse número é: 
a.(     ) 10               b.(     ) 50              c.(     ) 100            d.(     ) 200 

 
 

GEOMETRIA – PROF.ª MARLI – 8º ANO 

3ºROTEIRO DE ABRIL 2021 
ORIENTAÇÕES: 

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

de atividades, mas não se esqueça de entregar também a folha com as resoluções. 
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AULA 1  
DICA DE VÍDEO-AULA: Mediana, bissetriz e altura de um triângulo → https://youtu.be/FIb-l26Oen0 

 
     MEDIANA, BISSETRIZ E ALTURA  

DE UM TRIÂNGULO 
 

Mediana 
Mediana é um segmento que divide as bases do triângulo em duas partes iguais. Dessa forma temos que 
mediana é um segmento de reta com origem em um dos vértices do triângulo e extremidade no ponto médio do 
lado oposto ao vértice. Observe a figura: 

 

 A, B e C são os vértices do ΔABC. 

 M ponto médio da base 𝐵𝐶̅̅ ̅̅ , dessa forma 𝐵𝑀 ̅̅ ̅̅ ̅= 𝑀𝐶̅̅̅̅̅. 

 𝐴𝑀̅̅̅̅̅ segmento de reta com extremidades no vértice A e no ponto 

médio M, portanto, nesse exemplo podemos dizer que o segmento 𝐴𝑀̅̅̅̅ ̅ é a 
mediana do ΔABC. 
 

 

Bissetriz 

Bissetriz também é um segmento de reta com origem em um dos vértices do triângulo com a outra 
extremidade no lado oposto a esse vértice. Sendo que ela divide ao meio o ângulo correspondente ao 
vértice. Veja o exemplo: 

 
 

 𝐴𝑆̅̅̅̅  é um segmento de reta que dividiu o ângulo �̂� em duas partes 
iguais. 
 
 
 
 

Altura 
Encontramos a medida da altura de um triângulo através de um segmento de reta com origem em um dos vértices 
e perpendicular (forma um ângulo de 90º) ao lado oposto. 
 

Altura no triângulo acutângulo 
 

 O segmento 𝐴𝐻̅̅ ̅̅  tem origem no vértice A e é perpendicular ao lado 𝐵𝐶̅̅ ̅̅ , portanto, 𝐴𝐻̅̅ ̅̅  
é a altura do ΔABC. 

 
 
Altura no triângulo retângulo 
 

 Nesse triângulo, o segmento 𝐸𝐹̅̅ ̅̅  representa a altura do ΔEFG, pois é 

perpendicular ao lado 𝐹𝐺̅̅ ̅̅  
 
 
 
Altura no triângulo obtusângulo 
 

 A base 𝑅𝑄̅̅ ̅̅  foi prolongada formando o segmento 𝑅𝑋̅̅ ̅̅ . Do vértice P ao ponto X 

formamos um segmento de reta perpendicular a 𝑅𝑋̅̅ ̅̅ , dessa forma, 𝑃𝑋̅̅ ̅̅  é a altura 
do ΔPQR. 

 
 

https://youtu.be/FIb-l26Oen0


19 
 

AULA 2 
EXERCÍCIOS 

1) Na figura abaixo determine os segmentos que representam mediana, bissetriz e altura, sabendo que   

𝐵𝑃̅̅ ̅̅  = 𝑃𝐶̅̅̅̅  e BÂN = NÂC. 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) Na figura abaixo, 𝐴𝐷̅̅ ̅̅  é bissetriz. Calcule a e b. 
 
 
 
 
 

3) Em cada um dos triângulos seguintes, classifique o segmento 𝐴𝑃̅̅ ̅̅  como mediana, altura ou bissetriz. 

 

4) Sendo 𝐴𝑀̅̅ ̅̅̅ a mediana do ∆𝐴𝐵𝐶, 

calcule o seu perímetro. 

 

5) No ∆𝑀𝑁𝑃, 𝑀𝐴̅̅ ̅̅̅ é a bissetriz relativa ao 

lado 𝑃𝑁̅̅ ̅̅  . Qual a medida de 𝑃�̂�𝐴? 
 

6) Sendo 𝐴𝐻̅̅ ̅̅  a altura do ∆𝐴𝐵𝐶, 

determine as medidas x e y. 
 

 
7) O segmento de reta traçado do vértice de um triângulo e perpendicular ao lado oposto é 

denominado: a.(     ) Mediana      b.(     ) Base        c.(     )  Altura           d. (     ) Bissetriz  
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EDUCAÇÃO FÍSICA – PROF.ª LILIAN – 8º ANO 

3ºROTEIRO DE ABRIL 2021 
Exercícios (circuito) – aula 1 e 2. 

 
Nessa semana, vou pedir para vocês se exercitarem, com um circuito bem básico. Vocês vão 

usar o espaço que tiver em casa, chamem os pais para praticarem junto, deixa o cachorro brincar se 
quiser, é um momento de fazer uma atividade física e descontrair. Logo abaixo, vocês vão acompanhar 
as figuras, com o que fizemos em casa. Então não tem desculpa, vamos se mexer!  

Material utilizado: vassoura, rodo, almofada (pode ser substituído por balde, cadeira, entre 
outros) e um colchão (pode ser um colchonete, panos no chão para não ter contato direto com o piso, 
algo que o deixe confortável) 

Obs.: Realize no mínimo 2 vezes na semana, deixar o corpo ativo é sempre bom. 
Figura1: Faça um alongamento, conte até 10, bem devagar cada movimento, siga uma ordem, 

comece pela parte superior e finalize com a parte inferior do corpo. Segue um exemplo abaixo. 
 

 
 

 
Circuito: comece saltando os obstáculos (vassouras) com as pernas unidas, siga fazendo zigue 

zague entre as almofadas, continue correndo levemente em volta da mesa, cadeira, entre outros ou em 
linha reta e faça abdominais no colchão (conte até 10 devagar, lembre-se de apoiar os braços 
corretamente, não é o pescoço que tem que ser trabalhado e sim o abdome). 
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Repita essa sequência de forma moderada, dentro do seu limite. 
Para finalizar, inspire erguendo os braços devagar, e depois desça os braços levemente soltando 

o ar para relaxar. 
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EDUCAÇÃO ARTÍSTICA – PROF.ª SILVIA – 8º ANO 

3ºROTEIRO DE ABRIL 2021 
 

1º Aula Tempo em música 

     O ritmo, em música, é o elemento ligado à organização dos sons em um intervalo de tempo. Ou seja, 

um pequeno espaço de tempo que pode ser preenchido de diferentes maneiras com sons. Por exemplo 

podem ser usados poucos sons, mas que tenham duração suficiente para preencher esse intervalo ou 

que sejam pontuados por pausas. Ou muitos sons, porém de pouca duração. O que daria a impressão 

de maior velocidade. Ou ainda a mistura de sons curtos e longos. Isso é o que chamamos de compasso, 

as pulsações dentro de cada compasso são chamadas de tempos. Os compassos mais utilizados são: 

os de dois tempos, chamados compassos binários; de três tempos, ternário e de quatro tempos, 

quaternário. 

     Em um pentagrama os compassos são marcados por uma barra vertical

 

 

Atividade 

1º Crie 3 compassos (de 4 tempos) com figuras rítmicas diferente 

  

 

 

 

2 Aula Atividades 

1 º Nomeie as seguintes figuras rítmicas 

_______________ ________________ _______________ 

_________________ ______________ ______________ 
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2º Coloque uma figura que represente a soma das figuras dadas.  Ex 

 + =  

 

+ =_________ + =________ 

 

3º Ligue a figura ao nome e a pausa correspondente       

                                           Fusa                                                                     

                                    Mínima                                                     

                                          Colcheia                                                   

4º Complete a escala musical a partir da nota dada  

EX. 

DO 
     

FA 

SI 
      

LA 
 

FA 
    

SOL 
   

LA 
  

 FA 
      

MI SI 
     

RE 
  

SI 
 

MI 
 

DO 
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INGLÊS – 8º ANO 

3ºROTEIRO DE ABRIL - 2021 
Aula 1 

 

Glossary: Live- tweeting: “tuitando” ao vivo. Kindergarten: jandim de infância/pré-escola 

Text Interpretation 

1) Leia a tirinha abaixo e responda: 

a) Os pais estão espantados porque o filho: 

(   ) levou o celular para a escola. 

(   ) é capaz de digitar com grande agilidade. 

(   ) está transmitindo ao vivo seu primeiro dia de aula. 

Aula 2 – Present Continuous 

O PRESENT CONTINUOUS é um tempo verbal utilizado com referência a fatos que estão ocorrendo 

no momento. 

Sujeito + verbo to be + verbo com -ing + complemento 

Exemplos: Ana is watching TV. 

I’m writing a blog. 

 Assista ao video a seguir: https://www.youtube.com/watch?v=jalQ1_7jOqA 
1) Copie o quadro abaixo em seu caderno. 

https://www.youtube.com/watch?v=jalQ1_7jOqA
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