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ROTEIRO DE ESTUDO – ATIVIDADES DOMICILIARES 8º ANO 

 

Querido(a) aluno(a) 

       A ordem é para que continuemos em isolamento social para podermos vencer 

o vírus da covid-19 e temos certeza que venceremos e em breve estaremos com 

nossas atividades em sala de aula retomadas. Enquanto isso não acontece, segue 

uma sequência de atividades para realizarem em casa.  

 As atividades devem ser realizadas no caderno e na sequência apresentada.  

 Procure um lugar tranquilo e sente-se bem acomodado e de preferência com 

o caderno apoiado numa mesa para fazer as atividades. Quando necessitar, 

solicite ajuda para realizá-las.  

 A sequência das atividades é sugerida por dia e para garantir aprendizado e 

aproveitamento do seu tempo não deve deixar acumular atividades e ou 
querer fazer num único dia.  

 Ao fazer os registros deve lembrar-se da necessidade de organização e 

cuidado com o documento de registro de suas tarefas (o seu caderno): - não 

se esqueça de colocar a data no início das atividades diárias;  

 Importante: não se esqueça de fazer uma leitura diária do material que tiver 

em casa – revistas, livros, jornais, rótulos de produtos, propagandas....  

  

Aos pais 

 Estimule seu filho (a) para que faça da leitura um momento de prazer. 

 Estimule-o (a) a ler rótulos, embalagens, cartazes, letreiros, revistas, livros, 

jornais, propagandas ou qualquer material que tenha em casa que possa ser 
lido. 

 Reserve um horário do dia para a leitura e que possa estar com seu filho (a) 

– 15 minutos são suficientes. 

 É importante que as atividades sejam supervisionadas em a colaboração com 

um adulto. 

 Não é preciso imprimir as atividades, podem ser realizadas no caderno. 
 

Os profissionais da área da Psicologia do Núcleo de Apoio Multidisciplinar criaram um 

canal para reatar o tripé de trabalho discurso-escuta-interpretação/orientação. Enquanto 
não podemos voltar ao esquema antigo de trabalho, estão online para receberem os 

questionamentos e trocarem experiências advindas desse período singular. 

Eles receberão e-mails tanto das equipes escolares, quanto dos pais de nossos 

pacientes para que possam nos falar sobre o cognitivo e o emocional deles nesse período 

de afastamento escolar por conta da pandemia. Para isso poderá se usado o seguinte 

endereço de e-mail que será o instrumento de comunicação com esses profissionais: 

apoiopsicoeducacao@mairinque.sp.gov.br 
Neste link, vocês podem acessar alguns vídeos preparados exclusivamente pela Equipe do 

NAN – Núcleo de Apoio Multidisciplinar para este período de quarentena: 

https://drive.google.com/drive/folders/1zxkKkBwCeMz5Cm1bSV9ABCoMzR2Rx4Dh?usp=sharing 

mailto:apoiopsicoeducacao@mairinque.sp.gov.br
https://drive.google.com/drive/folders/1zxkKkBwCeMz5Cm1bSV9ABCoMzR2Rx4Dh?usp=sharing


Língua Portuguesa – LIPT e Gramática 

 

Leia o texto com atenção para resolver as questões a seguir. 

 

 

Brasil tem 2.347 mortes e 36.599 

casos confirmados de covid-19  

De acordo com o Ministério da Saúde, foram 

registrados 206 novos óbitos pela infecção 

provocada pelo novo coronavírus nas últimas 

24h  

Brasil tem 2.141 mortes e 33.682 casos 

confirmados de covid-19 

 

 

Brasil registra crescimento de casos da 

doença 

O Brasil acumula 2.347 mortes e 36.599 

casos confirmados de covid-19. A 

informação foi divulgada pelo Ministério da 

Saúde neste sábado (18). 

Em 24h, o País registrou 206 novos óbitos 

pela infecção provocada pelo novo 

coronavírus, enquanto o número de 

contaminados cresceu 2.917. 

A taxa de letalidade (percentual de mortes 

entre os infectados) da doença permaneceu 

em 6,4%. 

São Paulo, que prorrogou as medidas de 

isolamento social até 10 de maio, é o estado 

mais atingido pela pandemia, com 13.894 

casos confirmados e 991 mortes. Na 

sequência, o Rio de Janeiro soma 4.543 

ocorrências e 387 óbitos. 

Veja o número de casos e óbitos por unidade 

da federação: 

Acre: 142 casos (5 mortes) 

Alagoas: 132 casos (12 mortes) 

Amapá: 393 casos (10 mortes) 

Amazonas: 1.897 casos (161 mortes) 

Bahia: 1.193 casos (37 mortes) 

Ceará: 3.034 casos (176 mortes) 

Distrito Federal: 762 casos (24 mortes) 

Espírito Santo: 952 casos (28 mortes) 

Goiás: 378 casos (18 mortes) 

Maranhão: 1.040 casos (44 mortes) 

Mato Grosso: 171 casos (5 mortes) 

Mato Grosso do Sul: 161 casos (5 

mortes) 

Minas Gerais: 1077 casos (39 mortes) 

Paraná: 945 casos (46 mortes) 

Paraíba: 205 casos (26 mortes) 

Pará: 640 casos (33 mortes) 

Pernambuco: 2.193 casos (205 mortes) 

Piauí: 123 casos (9 mortes) 

Rio Grande do Norte: 516 casos (24 

mortes) 

Rio Grande do Sul: 831 casos (24 

mortes) 

Rio de Janeiro: 4.543 casos (387 

mortes) 

Rondônia: 110 casos (3 mortes) 

Roraima: 201 casos (3 mortes) 

Santa Catarina: 962 casos (31 mortes) 

Sergipe: 71 casos(5 mortes) 

São Paulo: 13.894 casos (991 mortes) 

Tocantins: 33 casos (1 morte) 

A primeira morte por covid-19 no Brasil 

foi confirmada no dia 16 de março, em 

São Paulo, três semanas após o primeiro 

registro da doença no país.  

 

(https://noticias.r7.com/saude/brasil-tem-2347-

mortes-e-36599-casos-confirmados-de-covid-19-

18042020) 

https://noticias.r7.com/saude/coronavirus
https://noticias.r7.com/saude/coronavirus
https://noticias.r7.com/sao-paulo/governo-de-sao-paulo-prorroga-quarentena-ate-10-de-maio-17042020
https://noticias.r7.com/sao-paulo/governo-de-sao-paulo-prorroga-quarentena-ate-10-de-maio-17042020
https://noticias.r7.com/saude/sao-paulo-registra-primeira-morte-por-coronavirus-no-pais-17032020


QUESTÃO 01 

Que gênero textual você acabou de ler? 

a) (   ) relato 

b) (   ) reportagem 

c) (   ) carta 

d) (   ) notícia  

 

QUESTÃO 02 

Qual o assunto tratado no texto? (Sobre o que ele fala?) 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

QUESTÃO 03 

Segundo o texto, qual estado é o mais atingido pela pandemia? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

QUESTÃO 04 

a) Relacione as palavras do texto que dificultaram sua leitura: 

b) Pesquise seu significado (pode ser no dicionário ou na internet) e encontre um sinônimo 

para ela. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

NOTA - Sinônimos - As palavras que 

possuem significados próximos são 

chamadas sinônimos. Veja: 

Casa – Lar – Residência – Moradia 

Longe - Distante 



 

QUESTÃO 06 - Proposta de redação: Carta Pessoal 

Observe a tirinha a seguir: 

 

 

A personagem Mafalta encontra-se preocupada com a saúde do planeta, tendo como base o 

momento que o planeta está passando com  a pandemia, elabore uma carta para a Mafalda 

relatando o que estamos vivendo e como tudo irá acabar. Lembre-se da estrutura da carta 

pessoal. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://epoca.globo.com/vida/noticia/2015/01/o-mundo-visto-bpor-mafaldab.html&psig=AOvVaw0cTPwRVa9p-avgL9zWC5zv&ust=1587386756728000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPiMwdDC9OgCFQAAAAAdAAAAABAM


QUESTÃO 07 

Classifique os numerais sublinhados em cardinal, ordinal, multiplicativo ou fracionário: 

 

a) Paula comeu dois terços da torta. 

____________________________________________________________ 

b) Aquele filme é de segunda categoria. 

____________________________________________________________ 

c) Anita pagou o dobro do preço pela blusa. 

____________________________________________________________ 

d) Tenho cinco gatos e três cachorros. 

____________________________________________________________ 

e) Aproximadamente sessenta pessoas estavam na festa. 

____________________________________________________________ 

 

 

QUESTÃO 08 

 

No trecho: “A primeira morte por covid-19 no Brasil foi confirmada no dia 16 de março, em 

São Paulo, três semanas após o primeiro registro da doença no país.”, identifique e 

classifique os numerais. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

QUESTÃO 09 

Reescreva as frases abaixo, redigindo por extenso os numerais: 

O Brasil acumula 2.347 mortes e 36.599 casos confirmados de covid-19. 

__________________________________________________________  

Em 24h, o País registrou 206 novos óbitos. 

__________________________________________________________ 

A taxa de letalidade da doença permaneceu em 6,4%. 

___________________________________________________________ 

Foram confirmados 1077 casos em Minas Gerais. 

___________________________________________________________ 

 

 

https://noticias.r7.com/saude/sao-paulo-registra-primeira-morte-por-coronavirus-no-pais-17032020


QUESTÃO 10 

 

Escreva os numerais ordinais por extenso:  

a) 463º: _____________________________________________________ 

b) 198º: _____________________________________________________  

c) 306º: _____________________________________________________ 

d) 224º: _____________________________________________________ 

e) 1365º: ____________________________________________________ 

 

Matemática – Teoria da Matemática  

 
POTENCIAÇÃO 

"Brasileiros estão mais obesos e com maior excesso de peso da última década, de acordo 

com dados divulgados pelo Ministério da Saúde. O aumento de 67,8% nos índices de 
obesidade é o maior dos últimos 13 anos. O número assusta principalmente porque, nos 

últimos três anos, país mantinha números estáveis da condição, em 18,9%. Agora, a doença 

alcançou 19,8% da população." 

Disponível em: https://www.gazetadopovo.com.br/viver-bem/saude-e-bem-estar/obesidade-volta-crescer-brasil-atinge-maior-intice-13-anos/ 

Acesso em: 25 mar. 2020. 

 

A obesidade é determinada pelo índice de massa corporal (IMC), calculado ao 

dividir a massa (em quilogramas) de uma pessoa pelo quadrado da sua altura (em 

metros). O resultado revela se um indivíduo está abaixo do peso, como o peso ideal, 

com sobrepeso ou se é obeso. 
 

 

Observe que para calcular o IMC de uma pessoa, dividimos sua massa (em quilograma) pelo 

quadrado da sua altura (em metros). Mas o que significa “quadrado da altura”? 

Para entender o que isso significa, veja as seguintes multiplicações com fatores iguais. 

2 · 2 = 22 → potência de base 2 e expoente 2 

2 · 2 · 2 = 23 → potência de base 2 e expoente 3 

2 · 2 · 2 · 2 = 24 → potência de base 2 e expoente 4 

Assim para representar uma multiplicação em que todos os fatores são iguais, 

podemos usar a potenciação. 



 

Como as potências de expoente 2 podem ser representadas geometricamente por quadrados, 

elas recebem nomes especiais: 

● 12 “um ao quadrado” ou “quadrado de um” 

● 22 “dois ao quadrado” ou “quadrado de dois” 

● 32 “três ao quadrado” ou “quadrado de três” 

 

 

Retomando o cálculo do IMC de uma pessoa, podemos escrever: 

 

Veja como podemos calcular o IMC de uma pessoa que pesa 56,7 kg e mede 1,50 m de 

altura. 

 

Portanto, o IMC dessa pessoa é 25,2. Ao consultar o quadro da página anterior, verificamos 

que esse valor indica sobrepeso, ou seja, essa pessoa está com o peso acima do ideal. 

 

AGORA É COM VOCÊ! 

1. Calcule as seguintes potências: 

 

a) 63 =                      

b) 44 =                             

c) (0,3)3 =                             

d) (0,7)2 =                      



e) (0,5)3 =                          

f) 2⁴ =  

g) 3⁴ =  

h) 3⁵ = 

i) 1⁴ = 

j) 0⁴ =  

k) 10² = 

l) 10³ =  

 

2. Escreva os produtos (multiplicação) em forma de potência. 

 

a) 7.7.7.7.7.7.7.7.7.7=  

b) 3.3.3.3=  

c) -4(-4)(-4)(-4)(-4)(-4)=  

d) 0,6. 0,6. 0,6. 0,6. 0,6. 0,6=  

e) – 1,25(-1,25)(-1,25)(-1,25)(-1,25)(-1,25)(-1,25)= 

f) 3/5(3/5)(3/5)(3/5)(3/5) (3/5)(3/5)(3/5)= 

g) 13=  

h) -15(-15)=  

i) -1/2(-1/2)(-1/2)(-1/2)=  

 

 

PROPRIEDADE DA POTENCIAÇÃO 

1ª Propriedade: Quando multiplicamos potências de mesma base, podemos conservar a 

base e somar os expoentes. 

 

Exemplo: 

● 25 . 23 = 25+3 = 28 

● 32 . 3 . 32 = 32+1+2 = 35 

● 53 . 5-5 = 53-5 = 5-2 

2ª Propriedade: Quando dividimos potências de mesma base, podemos conservar a base e 

subtrair os expoentes 

 



Exemplos 

● 25 : 23 = 25-3 = 22 

● x4 : x-2 = x4-(-2) = x6  

 

3ª Propriedade: Potência de uma potência 

Para elevar uma potência a um expoente, conservamos a base e multiplicamos os expoentes. 

 

 

4ªPropriedade: Potência de um produto ou de um quociente 

 

Exemplos: 

● (2 . 5)2 = 22 . 52 

● (2 : 5)2 = 22 : 52 

● (22 . 53)2 = (22)2 . (53)2 = 2 4 . 56 

● (x3 : 24)3 = (x3)3 : (24)3 = x9 : 212 

 

3. Utilizando as propriedades da potenciação, transforme numa única potência: 

 

a) 2³ . 2² =_______________________________________________________________ 

 

b) 7³ . 7³ =_______________________________________________________________ 

 

c) 8³ : 8² =_______________________________________________________________ 

  

d) 5²:5² =________________________________________________________________ 

 

 



NOTAÇÃO CIENTÍFICA 

 

Você sabia que 150000000 km é a distância aproximada da Terra ao Sol? 

E que alguns tipos de vírus tem espessura aproximada de 0,0005 milímetros? 

 

Quando lidamos com números muito grandes ou muito pequenos, podemos escrevê-los 

usando a notação científica. 

Observe: 

150 000 000 = 1,5 . 108                                                       

 

A notação científica permite registrar esse número numa forma mais simples. 

Observe que a vírgula foi deslocada 8 casas para a esquerda, o expoente da potência de base 

10 é 8. 

Já no caso da espessura do vírus podemos registrar da seguinte forma: 

0,0005 mm = 5 . 10-4 mm 

A vírgula foi deslocada 4 casas para a direita, o expoente da potência de 10 é -4. 

 

4. Calcule as potências de base 10: 

 

a) 105 = 

b) 107 = 

c) 10 -3= 

d) 10 -5 

e) 10-7= 

 

5. Escreva na notação científica: 

Exemplos: 18 000 000= 1,8 . 107 ;    0,00025 = 2,5.10-4 

 

a) 3 500 000 = 

b) 23 000 000 000 =  

c) 9 000 000 = 

d) 0,000017 = 

e) 0,0000005 =  

 



6. Esses números estão escritos na notação científica. Passe para a escrita comum: 

 

a) 2,3 . 104 =  

b) 3,9 . 10 -5= 

 

 

7. Na tabela abaixo estão relacionadas as distâncias aproximadas de alguns planetas em 

relação ao sol. Escreva os números usando notação científica.  

 

 

8.  Observe a imagem do novo Coronavírus (COVID 19) e faça o que se pede:  

   
 

Escreva o valor do diâmetro da Coronavirus em notação cientifica.  

 

9.  Escreva, em notação cientifica, os números que aparecem nas frases: 

 

a) Espessura de uma folha de papel de 0,002 mm.  

b) O tamanho do vírus da gripe é de 0,0000000023m      

 

          

10. Carlos, um jardineiro bastante esperto, está tentando calcular o número de sementes 

existentes em um pacote que contem 48 gramas. Retirou do pacote 30 sementes, cujo 
peso e de 6.10-2 gramas. Com essa amostra e com o auxílio de uma calculadora estime o 

número total de sementes que há no pacote. 

 

 

11. A plataforma continental brasileira é rica em jazidas de petróleo. Delas são extraídas 

60%da produção nacional. As reservas de petróleo do país somam 2.816 milhões de 

barris. Escreva em notação científica e em unidades de barris nossas reservas 
petrolíferas. 

 

 



12. Determine, em notação cientifica, a massa do átomo de hidrogênio que é igual a; 

0,00000000000000000000000166g. 

 

13. Das três sentenças abaixo: 

I. 2x+3 = 2x . 23 

II. (25)x = 52x 

III. 2x + 3x = 5x 

a) somente a I é verdadeira; 

b) somente a II é verdadeira; 

c) somente a III é verdadeira; 

d) somente a II é falsa; 

e) somente a III é falsa. 

 
FICOU ALGUMA DÚVIDA? SEGUE SUGESTÃO DE LINK: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=X79TOUpbPm0 
 

Matemática – Geometria 

ÂNGULOS COMPLEMENTARES 

Quando dois ângulos são somados e o resultado desta soma é de 90°, chama-se este ângulo 

de COMPLEMENTARES 

 

ÂNGULOS SUPLEMENTARES 

Quando dois ângulos são somados e o resultado desta soma é de 180°, chama-se estes 

ângulos de SUPLEMENTARES 

 

https://www.youtube.com/watch?v=X79TOUpbPm0


AGORA É COM VOCÊ! 

1. Quanto mede o ângulo em cada caso? 

 

a) O dobro do ângulo mede 120°. 

b) A metade do ângulo mede 27°. 

c) O ângulo é igual ao seu complemento. 

2. Calcule os ângulos complementares abaixo 

 

 

3. Calcule o valor de X 

 

 

                                                                         

4. Dois ângulos 4x + 12 e 4x – 2 são complementares. Sabendo que o valor de X é 10, 
qual é o valor de cada ângulo?  

 

 

5. Defina o que é um ângulo suplementar. 

 

6. Um ângulo excede o seu complemento em 48º. Determine o suplemento desse ângulo. 

 



7. Assinale V para verdadeiro e F para falso nas sentenças abaixo  

(  ) 80º e 10º são suplementares. 

(  ) 30º e 70º são complementares.  

(  ) 120º e 60º são suplementares.  

(  ) 20º e 160º são complementares.  

(  ) 140º e 40º são complementares.  

(  ) 140º e 40º são suplementares. 

 

ÂNGULOS OPOSTOS PELO VÉRTICE 

Como dois ângulos que são formados por semirretas opostas ->  Dois ângulos são opostos 

pelo vértice quando os lados de um são semirretas opostas aos lados do outro. 

 Dois ângulos opostos pelos vértices são congruentes 

 Como os Ângulos são congruentes, eles têm a mesma medida 

 

Baseado na figura acima, podemos dizer que BÔA, CÔD, YÔX, são opostos pelo vértice, Ô é 

um símbolo utilizado pra dizer que aqueles determinado ângulos (as letras ao lado do Ô) são 

opostos pelo vértice. 

 

8. Calcule o valor de X e em seguida o valor de cada Ângulo oposto pelo vértice 

 



 

 
 

9.  Calcule os valores de x e y e os ângulos indicados por letras A,B,S e R. 

 

 

 

 

 

10. A imagem abaixo mostra o cruzamento entre duas retas e o vértice V, ponto de 

encontro entre elas. Qual a medida do ângulo AVC? 

 

a) 10° 

b) 20° 

c) 40° 

d) 50° 

e) 60° 
 

 

FICOU ALGUMA DÚVIDA? SEGUE SUGESTÃO DE LINK: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=O7ayJ3t6YUQ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=O7ayJ3t6YUQ
https://exercicios.mundoeducacao.bol.uol.com.br/exercicios-matematica/exercicios-sobre-angulos-opostos-pelo-vertice.htm


Ciências 

ATIVIDADE 1 – NUTRIENTES 

 

 



3. Dentre os alimentos citados na tirinha: manteiga, peixe, batata, mandioca, bacon e frango, 

quais são ricos em: 

a) proteínas:________________________________________ 

b) lipídios:_________________________________________ 

c) carboidrato______________________________________ 

 

4.  Você vê algum problema em fazer uma dieta na qual apenas um nutriente, por exemplo, 

alimentos ricos em carboidratos, sejam ingeridos? Explique.  

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

5. Qual a importância dos carboidratos para o nosso organismo? Dê 4 exemplos de alimentos 

ricos em carboidratos. 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

6. Qual a importância das proteínas para nosso organismo? Dê 4 exemplos de alimentos ricos 

em proteínas. 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

7. Qual a importância dos lipídios para nosso organismo?  

Dê 4 exemplos de alimentos ricos em lipídios. 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



ATIVIDADE 2 – SISTEMA DIGESTÓRIO  

 



 

 

 

 

 

 



ATIVIDADE 3 - SISTEMA DIGESTÓRIO 

1. Qual o nome do Sistema onde ocorre a Digestão?  

__________________________________________________________________________ 

2. Descreva como é o percurso do alimento durante a digestão:  

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

3. Qual a importância da digestão para o nosso corpo é: 

a) (     ) desenvolver nosso organismo. 

b) (     ) ativar as glândulas anexas. 

c) (     ) transformar os alimentos em nutrientes e eliminá-los. 

d) (     ) transformar os nutrientes em alimentos para o corpo. 

 

4. As glândulas anexas ao tubo digestório são: 

a) (     ) glândulas salivares, fígado e estômago. 

b) (     ) glândulas salivares, pâncreas e esôfago. 

c) (     ) glândulas salivares, pâncreas e o fígado. 

d) (     ) boca, faringe e esôfago. 

5. Onde é produzida a ajuda da mastigação dos alimentos: 

a) (     ) na boca pelos lábios. 

b) (     ) na língua. 

c) (     ) nas glândulas salivares. 

d) (     ) na faringe. 

 



 

 

 

 

 

 



ATIVIDADE 4  - SISTEMA CARDIOVASCULAR 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



História 

 

Introdução a Revolução Francesa 

Leia o texto abaixo, sobre a Revolução Francesa: 

“A Revolução é feita de sombra, mas, acima de tudo, de 

luz. Ela foi de uma enorme violência, por vezes 

descontrolada e selvagem, por vezes necessária para 

enfrentar um mundo antigo que se defendia ferozmente. 

Também nisso ela permanece como um importante 

alerta para que fiquemos atentos, pois essa violência 

continua à solta. Mas foi, e continua sendo, a esperança 

de mudar o mundo, eliminando as injustiças, em nome 

das luzes e da razão e não de um fanatismo cego. Como 

se inscreveu na história em um momento determinado 

da evolução das forças econômicas, sociais e culturais, sabemos que seu êxito teve origem na 

união das aspirações da burguesia e das classes populares. E, por causa disso, percebe-se 

bem tudo o que fica faltando: a conquista da igualdade pela mulher, a ratificação do fim da 

escravidão, mas, sobretudo, a eliminação das desigualdades sociais, no momento mesmo em 

que, ao desferir o golpe derradeiro no feudalismo, ela estabelece as bases sobre as quais irá 

progredir a sociedade liberal, do século XIX até os dias de hoje.” 

(Fonte: Michel Vovelle. A Revolução Francesa explicada à minha neta. São Paulo: Editora Unesp, 2007. p. 99-100) 

 

A imagem acima é uma charge de 1789. Nela, um padre e um nobre estão sendo carregados 

por um camponês, simbolizando a exploração dos camponeses pela nobreza e pelo clero. Na 

legenda, está escrito “Você deve esperar que esse jogo acabe logo”. 

 

VAMOS PRATICAR! 

1. Quem é o autor do texto? 

2. O autor do texto considera que a violência foi necessária para se enfrentar um mundo 

antigo que se defendia ferozmente. Que mundo é esse ao qual o autor se refere? 

3. Você concorda com o autor do texto quanto ao uso da violência? Justifique sua resposta. 

a) A charge mostra a nobreza e o clero montados nas costas de um camponês. Que 

elementos na figura nos permitem diferenciar essas classes sociais? 

 

b) Hoje, mais de 230 anos após o início da Revolução Francesa, pode-se dizer que seus 

objetivos foram alcançados? Justifique sua resposta. 

 

 



Geografia 

A DINÃMICA DA POPULAÇÃO MUNDIAL 

 
Responda no seu caderno: 

 

1. O que as imagens abaixo revelam sobre a população mundial nos últimos séculos? 

 

  
 

 

2. Leia o texto abaixo e responda às perguntas propostas: 
 

População mundial chega a 7,75 bilhões em 2019 

 

Número de habitantes do planeta aumenta em 83 milhões em relação ao ano passado, 

segundo estimativa de fundação alemã. Maior crescimento é registrado na África. Marca de 8 

bilhões deve ser alcançada em 2023. 

No fim de 2019, haverá 7,75 bilhões de pessoas no mundo, de acordo com a estimativa da 

Fundação Alemã para a População Mundial (DSW) divulgada nesta sexta-feira (20/12). Isso 

representa um aumento de cerca de 83 milhões em relação ao ano passado, o que equivale a 

aproximadamente o número total de habitantes da Alemanha. 

Estima-se que a população mundial cresça a uma taxa de 156 por minuto, levando em conta 

a diferença entre nascimentos e mortes registrada neste mesmo período. Neste ritmo, 

segundo a DSW, a marca de 8 bilhões deverá ser superada em apenas quatro anos. 

O maior crescimento foi registrado na África, onde cada mulher tem cerca de 4,4 filhos, bem 

acima da média mundial de 2,4 crianças por mulher. A fundação prevê que a população 

africana dobrará nos próximos 20 anos. 

Apesar da liderança africana no aumento, o continente mais populoso continua sendo a Ásia. 

Se o mundo fosse uma vila com apenas 100 habitantes, 59 seriam asiáticos, 17 africanos, 

dez europeus, oito latino-americanos, cinco da América do Norte e somente um da Oceania, 
ilustrou a DSW. 

Um relatório da ONU divulgado em junho estimou que a população mundial chegará a 9,7 

bilhões em 2050. O estudo também afirmou que neste mesmo ano metade dos habitantes do 

planeta estará concentrada na Índia, Nigéria, Paquistão, República Democrática do Congo, 

Etiópia, Tanzânia, Indonésia, Egito e Estados Unidos. Em 2027, a Índia deverá ultrapassar a 

China como o país mais populoso do mundo.  

Fonte: https://www.dw.com/pt-br/popula%C3%A7%C3%A3o-mundial-chega-a-775-bilh%C3%B5es-em-2019/a-51763913 

https://www.dw.com/pt-br/popula%C3%A7%C3%A3o-mundial-chega-a-775-bilh%C3%B5es-em-2019/a-51763913


2.1. O texto está relacionado ao gráfico e à imagem da pergunta 1 (acima)? Explique. 

 

2.2. Quando a população mundial chegará aos 8 bilhões de habitantes?  

 
2.3. Em que continente, o crescimento foi maior? Justifique porque isso ocorreu?  

 

2.4. Qual é o continente mais populoso do mundo? ______________________ numa 

porcentagem de ____% (por cento/cem) 

 

2.5. Nos próximos 30 anos, qual será o total da população mundial?  
 

2.6. A China continuará sendo o país mais populoso? Justifique.  

 

 

 

3. Observe o mapa a seguir e liste as 05 maiores concentrações humanas demonstradas. 
 

 
 
 

4. As imagens abaixo são de áreas anecúmenas (que não favorecem a presença humana). 

Faça uma lista delas a seguir: 

 

 



5. A imagem abaixo mostra migrantes africanos em direção à Europa. 

 

 
 

5.1. Por que as pessoas migram para países europeus e para os Estados Unidos? O que 

buscam nesses lugares? 

 

5.2. Que tipo de dificuldades essas pessoas enfrentam nos países para onde vão? 
 

 

Considere a imagem e o texto abaixo: 

 

 

 

Carta dos Direitos Fundamentais da 

União Europeia 
Artigo 21 - Não discriminação  

1. É proibida a discriminação em razão, 

designadamente, do sexo, raça, cor ou 

origem étnica ou social, características 

genéticas, língua, religião ou convicções, 

opiniões políticas ou outras, pertença a 

uma minoria nacional, riqueza, nascimento, 
deficiência, idade ou orientação sexual.  

2. No âmbito de aplicação do Tratado que 

institui a Comunidade Europeia e do 

Tratado da União Europeia, e sem prejuízo. 

Jornal Oficial da União Europeia. C303. Ano 

50º. 14 de dezembro de 2007.  
Disponível em http://www.eurocid.pt/pls/wsd/ 

wsdwcot0.detalhe?p_cot_id=3614 

 

6. Qual é a contradição existente entre o desenho da charge e o texto da Carta dos 

Direitos Fundamentais da U.E.? 

 
 

Texto: População mundial nunca envelheceu tão rapidamente, diz estudo 

 

O envelhecimento da população mundial está se acelerando a um ritmo sem precedentes, e 

em 2050 17% dos habitantes do planeta terão mais de 65 anos, segundo o Census Bureau 

dos Estados Unidos. Hoje, essa proporção é de 8,5%. 

De acordo com projeções do instituto, os idosos somarão 1,6 bilhão de pessoas, quase 1 
bilhão a mais que o número atual, de 617 milhões. “As pessoas estão vivendo mais, mas não 

http://www.eurocid.pt/pls/wsd/


necessariamente são mais saudáveis (…) e o envelhecimento da população representa vários 

desafios de saúde pública para os quais temos de nos preparar”, disse o escritório do censo 

em comunicado. 

“Estamos analisando o envelhecimento em todos os países do mundo”, disse John Haaga, 
diretor do Instituto Nacional sobre Envelhecimento. “Há uma série de países da Europa e Ásia 

que estão mais avançados neste processo ou têm uma taxa de envelhecimento mais rápida 

do que os Estados Unidos.” 

No mundo, o número de pessoas com mais de 80 anos vai triplicar entre 2015 e 2050, 

atingindo 446,6 milhões – em 2015, o número era de 126,4 milhões. A expectativa de vida 

também irá aumentar em 2050, e vai a partir da média atual de 68,6 anos para 76,2 anos. 

Entre os idosos, as doenças não transmissíveis, como câncer ou Alzheimer, representam uma 

verdadeira dor de cabeça para a saúde pública. Atualmente a população mundial é de 7,3 

bilhões, número que subirá para 10 bilhões em 2050, de acordo com uma análise do Instituto 

Francês de Estudos Demográficos (INED). 

https://veja.abril.com.br/economia/populacao-mundial-nunca-envelheceu-tao-rapidamente-diz-estudo/ 

7.1. Qual é o assunto principal do texto?  

 

7.2. O ritmo de envelhecimento está lento ou rápido? Justifique. 

 

7.3. O envelhecimento descrito no texto é um envelhecimento saudável? Explique. 

 

7.4. Que desafios esse envelhecimento trará para os governos do mundo? 
 

Educação Física 

Modalidades Olímpicas 

 

Durante milênios, agregaram-se novos tipos de desportos nos Jogos Olímpicos, chegando 
hoje ao número de 42 modalidades, derivadas de 33 esportes diferentes. Para a realização de 

todas 306 provas na edição do Rio 2016, são necessários 19 dias. 

Dentre as pioneiras está o Atletismo, com provas de velocidade, meio-fundo e fundo, que 

variam de 100 a 5 mil metros, contendo também corrida de obstáculos. Pouco, se comparado 

com a maratona, que equivale a 42,195km e a Marcha Atlética, que se diferencia pelo fato do 

atleta sempre manter um dos pés no solo durante as passadas. 

 

Tipos de Esporte Conjunto sem interação entre adversários 

Esportes de marca: são os esportes que consideram a comparação entre o alcance de 

índices, que podem ser mensurados com metros, segundos, quilos, etc. Uma característica 

marcante desses esportes é a quebra de recordes. Exemplos: todas as provas do atletismo, 

patinação de velocidade, remo, ciclismo, levantamento de peso, natação, etc.  

Esportes técnico-combinatórios: são os esportes que são comparados à beleza estética e 
o grau de dificuldade dos movimentos executados pelos (as) atletas, de acordo com padrões 

ou critérios estabelecidos nas regras de cada modalidade. Exemplos: todas as modalidades 

de ginástica (acrobática, aeróbica esportiva, artística, rítmica, de trampolim), patinação 

artística, nado sincronizado, saltos ornamentais, skate, slackline, surf, etc.  

https://veja.abril.com.br/economia/populacao-mundial-nunca-envelheceu-tao-rapidamente-diz-estudo/
https://www.infoescola.com/esportes/jogos-olimpicos-olimpiadas/
https://www.infoescola.com/esportes/atletismo/
https://www.infoescola.com/esportes/maratona/
https://www.infoescola.com/atletismo/marcha-atletica/


Esportes de precisão: nesses esportes é comparado o desempenho de atingir com um 

objeto algum tipo de alvo estático ou em movimento. A pontaria é a capacidade mais 

importante nesses esportes. Exemplos: bocha, golfe, sinuca, tiro com arco, tiro esportivo, 

etc.  

Conjunto com interação entre adversários Esportes de combate: esses esportes são 

sempre individuais e têm como objetivo central vencer o oponente através de toques, 

desequilíbrios, imobilizações, exclusão de determinado espaço, contusões, combinando ações 

de ataque e defesa. Exemplo: boxe, esgrima, jiu-jítsu, judô, karatê, sumô, taekwondo, etc. 

Esportes de campo e taco: são os esportes nos quais a estratégia de jogo para pontuar 

requer o ato de rebater a bola o mais longe possível e tentar percorrer no campo a maior 
quantidade de bases. Nessas modalidades, os times alternam entre ataque e defesa e, no 

início do jogo, o time que está defendendo sempre começa com a posse da bola para que a 

dinâmica do jogo seja possível. Exemplo: beisebol, softbol. 

Esportes com rede divisória ou parede de rebote: são as modalidades nas quais o 

objetivo principal é lançar, bater ou arremessar a bola ou objeto de mesma função para a 

quadra adversária, sobre uma rede ou rebatendo contra uma parede, dificultando 
interceptação da defesa do adversário para que a bola ou o objeto toque o chão e o ponto 

seja computado. Podemos citar como exemplos de esportes com rede divisória o voleibol, 

vôlei de praia, tênis, badminton, peteca.  

E como exemplos de esportes com parede de rebote, a pelota basca, raquetebol, squash, etc. 

Esportes de invasão: para a disputa desses esportes existem duas equipes que possuem uma 

meta a ser defendida e a meta do adversário para ser invadida e atacada, a fim de computar 

pontos. A transição de ataque para defesa acontece a todo o momento. A manutenção da 
posse de bola é de suma importância para a eficiência do ataque e, nesse momento, a defesa 

deve se posicionar da maneira mais adequada para retomar a posse da bola e passar a 

atacar. As metas a serem defendidas e/ou atacadas estão sempre posicionadas nas linhas de 

fundo dos campos ou quadras retangulares, características desses esportes. Exemplo: 

basquetebol, frisbee, futebol, futsal, futebol americano, handebol, hóquei na grama, lacrosse, 

polo aquático, rúgbi, etc. 

A partir da leitura do texto e pesquisa: 

1.  Relacione no mínimo 15 modalidades esportivas. 

 

2. Faça breve histórico de 2 modalidades de esporte de combate 

Educação Artística 

Cânticos indígenas 

A música para os INDÍGENAS vem do coração e é algo ESPIRITUAL. Acreditam ser algo 

real e verdadeiro, e não só a contação de alguma circunstância, mas também uma ORAÇÃO 

e um ato de RESISTÊNCIA CULTURAL. 

Existem músicas para RITUAIS onde todos cantam juntos, de convivência na SELVA, e as 

CRIANÇAS brincam cantando. 

Cada instrumento é um espírito e não pode ser tocado de qualquer maneira ou por qualquer 

pessoa. A MARACA (chocalho) é um espírito muito poderoso representa Nhanderu segurando 

e PROTEGENDO o MUNDO é só tocado por homens. A taquara é um instrumento feito de 

BAMBU que é usado batendo no chão e é tocado só por mulheres. 



1. Procure no caça-palavras as palavras em negrito do texto acima: 

I N D Í G E N A S S R R 

C U L T U R A L E E M S 

R B L S B P R H S G U T 

I M N A H R S I W H Ç O 

A A M D U O S I M R Ã S 

N B A T U T R U L Ç V I 

Ç Y R R Ê E I H A S A A 

A A A N O G G R K T V U 

U M C U P E O R I U L T 

X I A O Ç N D E G P E I 

A B B P O D N U M Y S R 

L K U N H O Ç Ã W N M E 

 

2. A criação de uma imagem é dada a partir de combinações e articulações entre os 

elementos da linguagem visual, às materialidades e o processo criativo. O artista busca 

conceitos e noções específicos para elaborar uma obra de arte. Dentre esses conceitos temos 

que: a imagem é construída a partir dos elementos da linguagem visual como ponto, linha, 

forma, cor, luminosidade e espaço. Observe as imagens abaixo e responda as questões de A a 

D. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Nas três imagens acima temos um elemento visual em destaque (foco de luz). Marque com 

um X a alternativa correta. 

(a) O elemento visual é a forma (orgânica e geométrica). 

(b) O elemento visual é a luminosidade (luz e sombra). 

(c) O elemento visual é a cor (quente e fria).  

 

3. A figura 1 e a figura 2 são imagens das obras de artistas contemporâneos (do nosso 

tempo) e a figura 3 é uma imagem da obra da Arte barroca do século XVI. Embora sejam de 

Figura 1: artista visual finlandês 

Hannu Huhtamo 

http://www.virgula.com.br/arte-e-

fotografia/artista-finlandes-cria-obras-

impressionantes-com-luz-e-longa-

exposicao/ 

Figura 2: 

https://www.japaoemfoco.com/as-

luzes-e-sombras-de-kumi-yamashita/ Figura 3: Invocação de São 

Mateus – Caravaggio 

https://www.japaoemfoco.com/as-

luzes-e-sombras-de-kumi-yamashita/ 



épocas distintas todas as três imagens registram fatos ou comunicam situações e 

acontecimentos. Cada artista utilizou uma paleta (cores e combinações) para formar a sua 

obra. Podemos dizer que na: 

  Figura 1 o artista usou cores frias, na figura 2 cores neutras e na figura 3 cores quentes. 
  Figura 1 o artista usou linha numa paisagem, na figura 2 a cor é forte e na figura 3 as 

cores são escuras. 

  Figura1 o artista usou cores neutras, na figura 2 cores fracas e na figura 3 cores frias. 

A cor é um elemento visual muito utilizado nas artes plásticas, nas visuais, nas editorias, nas 

artes gráficas e decoração. O artista quando utiliza o pigmento (tinta) ele escolhe uma paleta 

(as cores e tons) que vai utilizar para fazer sua obra. Mas antes disso procura conhecer a 

Teoria das cores, suas classificações e combinações para que seu trabalho tenha uma 

harmonia cromática; ou seja, para que seu trabalho apresente um equilíbrio de cores e uma 

combinação que deixa o olho humano confortável durante a apreciação da imagem. Pensando 

nisso escreva abaixo as cores encontradas na figura 1, 2 e 3 como: 

Sugestão de site para aprofundar o conhecimento https://www.teoriadascores.com.br/

Figura 1 

Primárias: 

________________________

________________________  

Secundárias: 

________________________

________________________ 

Terciárias: 

________________________

________________________ 

Quentes: 

________________________

________________________ 

Frias: 

________________________

________________________  

Neutras: 

________________________

________________________ 

Figura 2 

Primárias: 

________________________

________________________  

Secundárias: 

________________________

________________________  

Terciárias: 

________________________

________________________ 

Quentes: 

________________________

________________________ 

Frias: 

________________________

________________________  

Neutras: 

________________________

________________________ 

Figura 3 

Primárias: 

________________________

________________________  

Secundárias: 

________________________

________________________  

Terciárias: 

________________________

________________________ 

Quentes: 

________________________

________________________ 

Frias: 

________________________

________________________  

Neutras: 

________________________

________________________ 

4. A fotografia também é uma linguagem que utiliza dos elementos visuais em sua 

apresentação. O ato de fotografar é dito como uma forma de desenhar com a luz. Luz, 

sombra e contraste são elementos visuais que compõem a formação da imagem. Então 

convido você a desenhar com a luz. Atividade proposta é: tirar fotografia dos lugares onde 

você percebe uma claridade da luz do sol entrando em sua janela ou em alguma parte de 

casa que faça de contrapartida ou contraste uma sombra (parte escura do objeto que reflete 

na parede ou no chão ou em algum móvel de sua casa). Guarde a imagem em seu celular 

para entregar assim que voltarmos à sala de aula. Quem não puder usar o celular recorte 

imagens de alguma revista que tenha imagens com luz e sombra e cole no caderno de 

desenho.  

https://www.teoriadascores.com.br/


Inglês 

1. Estudo de vocabulário. What is it? (O que é?) 

 

Traduza os sintomas, a prevenção e o contágio. 

 

DEFINITION (WHAT IS IT?) 

Fever –  

Dry cough –  

Shortness of breath – 

 

PREVENTION -  

Wash your hands –  

Cough into your elbow –  

Avoid close contact –  

 

CONTAGION -  

By coughing or sneezing –  

Contaminated object –  

Human contact –  



2. Leitura e compreensão 

Hellooo, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. 

Bom, o assunto não poderia ser outro infelizmente (unforunately). 

Aqui está um texto abordando o Coronavírus, o qual fala das prevenções a serem feitas. 

Junto você terá que fazer a tradução para poder verificar o quanto você entendeu, 

combinado? 

Vamos aproveitar e afiar nosso inglês. 

 

Lembre-se: não é preciso traduzir palavra por palavra para se compreender um 

texto.  

STAY HOME, SAVE LIVES! (Fique em casa, salve vidas!) 

Basic protective measures against the new coronavirus: 

 

Wash your hands frequently, regularly and thoroughly clean your hands with alcohol gel 

or wash them with soap and water. 

Why? 

Washing your hands with sopa and water or using alcohol gel kills viroses that may be on 

your hands. 

Maintain social distancing. 

Maintain at least 1 metre (3 feet) distance between yourself and anyone who is coughing 

or sneezing. 

Why? 

When someone coughs or sneezes they spray small liquid droplets from their nose or 

mouth which may contain vírus. If you are too close, you can breathe in the droplets, 

including the COVID-19 virus if the person coughing has the disease. 

3. Traduza a receita acima em seu caderno. 

 

Hot-Dog 

Ingredients 

 Oil  

 Sausages  
 Tomato  

 Onion  

 Salt  

 Hot dog bread  

 

 

Directions 

In a pan put the oil, wait for it to heat up. 

Put the onion and then the tomato sauce. 


