
 

 

 

 

 
 

1º ROTEIRO DE JUNHO ou 13ª ATIVIDADE – JUNHO/2021 
 

NOME DO ALUNO: _________________________________________________ 8º ANO _____ 
 

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

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

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

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

 Os professores criaram grupos de WHATSAPP para a melhor 
comunicação entre todos.  

 ENTREGAR DO DIA 07/06/21 ATÉ 11/06/21. 
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GRAMÁTICA – PROF.ª CRISTIANE – 8º ANO 

1ºROTEIRO DE JUNHO 2021 

ATIVIDADE GRAMATICAL 

Complemento Nominal e adjunto adnominal 

1ª aula 

1- Qualquer termo preposicionado que se refere a um adjetivo ou advérbio desempenha sempre a 

função de complemento nominal. 

 Sublinhe o complemento nominal.  

a) Paralelamente a este trabalho, faremos a pesquisa. 

 b) Este filme é impróprio para menores de dezoito anos. 

 c) Dormir pouco é prejudicial à saúde.  

d) Está ali, atrás da árvore. 

 e) As ruas continuam repletas de sujeira.  

2ª e 3ª aula 

 2- Analise a função sintática dos termos destacados, baseando-se no seguinte código: 

 ( 1 ) complemento nominal 

 ( 2 ) objeto indireto  

( 3 ) adjunto adverbial 

 ( 4 ) adjunto adnominal  

( 5 ) objeto direto  

a) Todos aguardavam com incerteza (   ) a publicação (   ) do livro. (   ) 

 b) Os jornais noticiaram a prisão (   ) do criminoso. (   ) 

 c) A confiança em ti (   ) abriu novas perspectivas. (   ) 

 d) Os cidadãos pagam imposto (   ) proporcional (   ) à renda. (   ) 

 e) A dona da casa (   ) recebia os convidados (   ) alegremente. (   ) 

 f) Fomos favoráveis aos alunos. (   )  

g) Enviamos estes livros aos alunos. (   ) 

 h) Convidamos os alunos (   ) para a festa. 

 i) Sua aprovação depende da decisão dos alunos. (   ) 



 j) A crítica aos alunos (   ) foi procedente. 

 l) A crítica dos alunos (   ) foi procedente. 

 

3- Assinale a alternativa em que o termo grifado é complemento nominal: 

 a) A enchente alagou a cidade. 

 b) Precisamos de mais informações. 

 c) A resposta ao aluno não foi convincente. 

 d) O professor não quis responder ao aluno.  

e) Muitos caminhos foram abertos pelos bandeirantes. 

 

4- A oração que apresenta complemento nominal é: 

 a) Os pobres necessitam de ajuda.  

b) Sejamos úteis à sociedade.  

c) Os homens aspiram à paz.  

d) Os pedidos foram feitos por nós. 

 e) A leitura amplia nossos conhecimentos. 

LIPT – PROF.ª CRISTIANE – 8º ANO 

1ºROTEIRO DE JUNHO 2021 

INTERPRETAÇÃO TEXTUAL 

1ª aula 

O que posso fazer para evitar a dengue? 

Não existe vacina contra a dengue. Os carros chamados “fumacês”, que passam pelas ruas 

espalhando inseticidas, não são indicados. Eles apenas matam os mosquitos adultos e na verdade, 

dificilmente conseguem atingi-los. Outros métodos, como inseticidas de tomada, em aerossol ou 

raquetes elétricas também prometem acabar com o transmissor da doença. Mas nenhum deles 

consegue ser eficiente o bastante. Eliminar os numerosos mosquitos é uma tarefa muito difícil. 

Por isso, a melhor forma de combater a dengue é eliminando os criadouros dos mosquitos, locais 

onde eles colocam os ovos e se reproduzem. O Aedes aegypti não deixa seus ovos em qualquer lugar: 

a fêmea deposita os ovos em partes úmidas de vários recipientes que acumulam água limpa. Quando 

entram em contato com a água, os ovos eclodem e originam as larvas. 

  Você imagina onde podem estar esses recipientes? Acredite, eles estão muito próximos de 

você...  

O mosquito transmissor da dengue vive dentro mesmo de nossos lares, escondido sob cadeiras, 

mesas, armários, etc. Dessa forma, os locais que eles utilizam para colocarem seus ovos também 

fazem parte de nossas casas: são caixas d’água, barris, pratinhos de vasos de plantas, potes, tanques, 



jarros de flores, latas, pneus, calhas de telhados.... Tudo muito perto da gente. É por isso que todos 

podemos ajudar a combater o mosquito. 

Denise Moraes. Fragmento do texto: “Dengue é o fim da picada”. Disponível em: 

<http://www.invivo.fiocruz.br 

2ª aula 

Leitura do texto 

3ª aula 

1 – Identifique o meio mais eficiente de combate à dengue: 

 (   ) a aplicação de inseticidas. 

 (   ) o uso de raquetes elétricas. 

 (   ) a eliminação dos criadouros dos mosquitos.  

 

 2 – No trecho “[...] dificilmente conseguem atingi-los. ”, o vocábulo “los” retoma: 

(   ) “Os carros chamados ‘fumacês’”. 

(   ) “inseticidas” 

(   ) “os mosquitos adultos”. 

 

 3 – No segmento “[...] é uma tarefa muito difícil. ”, “muito” desempenha o papel de:  

(   ) explicar.  

(   ) intensificar.  

(   ) complementar.  

 

 4 – Em “Quando entram em contato com a água, os ovos eclodem e originam as larvas.”, a palavra 

sublinhada estabelece entre os fatos uma relação de: 

(   ) lugar.  

(   ) modo.  

(   ) tempo. 

4ª aula 

5 – Na oração “[...] os ovos eclodem e originam as larvas. ”, o verbo destacado poderia ser substituído 

por: 

 (   ) “surgem”. 

 (   ) “somem”. 

 (   ) “estouram”. 

 

  6 – Na passagem “Acredite, eles estão muito próximos de você...”, o verbo destacado foi empregado 

para exprimir: 

(   ) um alerta.  

(   ) um pedido. 

(   ) uma ordem. 



7 – Releia este fragmento do texto: “[...] potes, tanques, jarros de flores, latas, pneus, calhas de 

telhados...”. No fragmento acima, as reticências indicam: 

(   ) um clima de suspense.  

(   ) uma citação incompleta. 

(   ) a continuação dos locais. 

  

8 – No período “É por isso que todos podemos ajudar a combater o mosquito. ”, a expressão grifada 

introduz:  

(   ) uma condição.  

(   ) uma finalidade.  

(   ) uma conclusão. 

                        HISTÓRIA – PROF.ª CLEIDE – 8º ANO 

1ºROTEIRO DE JUNHO 2021 

Nome: 

Período Joanino e a Independência do Brasil 

Esse período da história do Brasil influenciou diretamente no processo de independência do país. 

Isso porque em 1815 a administração do governo joanino extingui a condição de colônia ao Brasil. Foi 

assim que o páis recebeu o título de “Reino Unido de Portugal e Algarves”, tornando-se a sede 

administrativa de Portugal. 

Esse fato deixou muito descontentes os portugueses que estavam em Portugal. Com isso, eles 

exigiam o retorno de Dom João IV, que por fim, retorna à Portugal para a Revolução Liberal do Porto, 

em abril de 1821. Esse evento marcou o fim do período joanino. Em seu lugar permanece seu filho, 

Dom Pedro I. O príncipe regente governou o país de 1822 a 1831, estabelecendo em 1824, a primeira 

Constituição do país. Quando Portugal exigiu seu retorno, ele se recusou a voltar para a metrópole. 

Sendo assim, no dia 07 de setembro de 1822, ele declara a Independência do Brasil. 

Independência do Brasil 

A Proclamação da Independência do Brasil aconteceu no dia 07 de setembro do ano 1822, pelo príncipe 

regente D. Pedro I, filho de D. João VI.   

Antecedentes e causas da Proclamação da Independência 

D. João VI 



 Família real portuguesa no Brasil 

 Fim do Período Napoleônico 

 Pressão para recolonização do Brasil e volta de D. João VI a Portugal 

 Fortalecimento do movimento republicano e abolicionista no Brasil 

 Conflito entre os interesses de portugueses e brasileiros 

 

A família real veio ao Brasil durante o Período Napoleônico. Com o fim do Período Napoleônico na 

Europa, em 1815, os portugueses queriam que o imperador voltasse a Portugal. 

Por isso, D. João VI tornou o Brasil um reino unido de Portugal e Algarves. Ou seja, nosso país 

deixou de ser uma colônia, o que conflitava com os interesses de Portugal. 

Com a permanência de D. João VI, o movimento republicano e abolicionista começou a ganhar 

força. Dentro do movimento, houve a Revolução Pernambucana (1817), que era contra o governo 

português, e a favor da República. O movimento teve influência das ideias iluministas e foi incentivado 

também por uma crise econômica. 

Os portugueses, não satisfeitos com a permanência D. João VI no Brasil, lideraram a Revolução 

Liberal do Porto (1820). A burguesia liberal de Portugal exigia a fundação de uma Monarquia 

Constitucional, a volta da família real e a recolonização do Brasil. 

A História da Independência do Brasil – Período Regencial 

Com a pressão dos portugueses para a volta de D. João VI a Portugal, o imperador nomeou 

seu filho Pedro de Alcântara como regente do Brasil (1821-1822), e voltou a Portugal. Havia duas 

frentes políticas no Brasil, uma a favor de uma revolução republicana liberal abolicionista, e outra 

conservadora, formada pela elite agrária. A solução era declarar a independência, mas manter as 

estruturas tradicionais. 

O que foi o “Dia do Fico”? 

 

Em janeiro de 1822, D. Pedro recebeu um ultimato para retornar a Portugal, e proclamou a 

Independência dizendo “Se for para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto, diga ao 

povo que fico”. “Independência ou Morte“. O evento ficou conhecido como “Grito do Ipiranga”. 

 



Período Pós Independência do Brasil – Primeiro Reinado 

 

Bandeira do Império do Brasil 

 Constituição “Liberal” de 1824 foi outorgada 

 Governo autoritário de D. Pedro I (Poder Moderador) 

 Confederação do Equador 

 Reconhecimento da Independência em 1825 

 Crise econômica 

 

A disputa pelo poder entre portugueses e brasileiros não se encerrou em 7 de setembro de 1822. D. 

Pedro I, o príncipe que proclamou a Independência do Brasil, foi expulso pouco tempo depois, em 

1831. 

A constituição de 1824 

Uma assembleia constituinte já estava se organizando para escrever a constituição desde 1823, mas 

foi dissolvida pelo imperador. 

Uma constituição foi outorgada (imposta) no Brasil em 1824. Entre as principais características da 

primeira constituição, havia a criação do Poder Moderador, que dava ao imperador o direito de 

interferir nos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. Também definia uma monarquia 

constitucional representativa e o catolicismo como religião oficial. 

A Confederação do Equador 

A reação ao autoritarismo foi intensa. A Confederação do Equador foi à guerra contra o rei. O 

movimento uniu Pernambuco, Rio Grande do Norte, Paraíba e Ceará e tinha como objetivo uma 

república federalista. O líder, Frei Caneca, e os outros aderidos ao movimento foram mortos por uma 

tropa mercenária contratada por D. Pedro I. 

O reconhecimento da independência 

Os Estados Unidos foram o primeiro país a reconhecer a independência brasileira, motivados pela 

chamada “Doutrina Monroe” em 1824. Portugal reconheceu após o pagamento de 2 milhões de 

libras esterlinas, em 1825. A Inglaterra autenticou a independência em 1827 mediante o 

estabelecimento de baixas tarifas alfandegárias, que haviam no Tratado de 1810. 

D. Pedro I perdeu a Guerra Cisplatina, que tornou o Uruguai independente. O imperador foi chamado 

de déspota incompetente em meio à profunda crise econômica da época, devido ao fraco 

desempenho da agro exportação. 

Noite das garrafadas: a abdicação do trono 

D. Pedro I era apoiado apenas pela elite portuguesa. Após a “Noite das garrafadas”, abdicou o 

trono (em 1831). Esse evento foi um conflito entre os apoiadores da situação e a oposição formada 

https://geekiegames.geekie.com.br/blog/entenda-as-responsabilidades-de-cada-um-dos-3-poderes-no-brasil-5/
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por brasileiros. Garrafas foram jogadas ao imperador, o que deu nome ao acontecimento. O 

imperador tinha viajado a Minas Gerais, quando Libero Badaró foi assassinado. Ele era um jornalista 

que denunciava o autoritarismo do governo de D. Pedro I. Por isso, sua morte foi interpretada como 

uma ordem de D. Pedro I. Na volta ao Rio de Janeiro, o imperador seria recepcionado com uma 

festa. Mas ela se transformou em uma revolta que culminou na abdicação do trono para seu filho D. 

Pedro II. Como ele tinha 5 anos de idade, o governo foi assumido por uma regência trina provisória.  

 

GEOGRAFIA – PROF.ª SANDRA – 8º ANO 

1ºROTEIRO DE JUNHO 2021 

AULA 1  

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

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

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

UNIDADE TEMÁTICA> CONEXÕES E ESCALAS 

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

econômica mundial. 

SE NÃO LER NÃO VAI ENTENDER 

BRICS> é um grupo ou associação internacional cuja sigla é formada pelas iniciais dos países 

participantes: Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul (South África, em inglês). Não é uma 

organização, nem um mercado regional ou uma área de livre-comércio, mas uma associação de 

países que consideraram ter algo em comum.  

O grupo foi criado após um estudo elaborado no ano de 2001 por um grupo financeiro 

internacional com sede nos Estados Unidos, chamando Goldman Sachs, que apontou alguns países 

emergentes com grande potencial de crescimento econômico, cujas economias estavam se tornando 

cada vez mais importantes no mundo: Brasil, Rússia, Índia e China (Bric.). Esses países passaram 

promover reuniões para atuar em conjunto sobre algumas questões econômicas. Em 2001, 

convidaram a África do Sul, adotando a sigla Brics. 

 O Brics não é uma organização formalizada. É apenas um agrupamento com caráter 

informal. Não há documento constitutivo nem sede. Em última análise, o que sustenta o agrupamento 

é a vontade politica de seus membros. O Brics defende uma melhor representação de seus 

interesses em instituições internacionais, como o FMI ou a Organização Mundial do Comercio (OMC). 

Entretanto, às vezes seus integrantes apresentam interesses conflitantes, como a tradicional 

rivalidade entre China e Índia ou as queixas dos demais países a respeito da moeda excessivamente 

desvalorizada da China, que inunda o mundo com as suas exportações.  

 Em 2014 foi criado o chamado “Banco Brics”, cujo nome oficial é NBD (New 

Development Bank), com o objetivo de financiar projetos de infraestrutura e de desenvolvimento em 

países pobres e emergentes. Sua sede fica em Xangai, na China. O NBD também objetiva expandir 

o comércio entre cinco países que compõem o grupo . 

Apesar de os países do Brics terem vistos durante algum tempo como os principais mercados 

emergentes do mundo, a China sozinha tem uma economia maior do que todos os outros países 
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somados. Todo esse dinamismo apregoado pelo bloco – mais de 60% do crescimento mundial de 

2003 até 2011 – foi majoritariamente pela China e, em segundo lugar, pela Índia. Além disso, com 

crises na Rússia e no Brasil e com o modesto crescimento da África do Sul, essa sigla nos dias de 

hoje tornou-se praticamente esvaziada. Ela apenas explica como, nesta época de globalização e 

rápidas mudanças, agrupamentos de países ou até mercados regionais são organizações ou 

conjuntos efêmeros. 

ATIVIDADE 

1) Defina o BRICS em uma palavra. _________________________________________ 
2) Qual é a importância estratégica do BRICS?  
 

 
 

 
AULA 2 

1. Analise as bandeiras dos países que compõem os BRICS e responda: As bandeiras abaixo 
pertencem a quais países, respectivamente? 

A)   B)     C)  
  

     D)  

PESQUISA  

Faça anotações sobre as características (econômicas, políticas, culturais, dentre outras) dos países 

que compõem os BRICS. 
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AULA 3 

O índice de Gini, criado pelo matemático italiano Conrado Gini, é um instrumento para medir o grau 

de concentração de renda em determinado grupo. Ele aponta a diferença entre os rendimentos dos 

mais pobres e dos mais ricos. Numericamente, varia de zero a um. (alguns apresentam de zero a 

cem).                         

 RELATÓRIO DO COIFICIENTE GINI > 2014 

 

M Tracy Hunter. Índice Gjni (CC BY-SA 3.0). Wikimedia Commons. Disponível em: 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:2014_Gini_Index_World_Map,_income_inequality_distributi

on_by_country_per_World_Bank.svg. Acesso em: 10 ago 2020.  

 1. Observe o mapa e responda: O que podemos afirmar dos países-membros dos BRICS quando o 
assunto é desigualdade? 

 

 

 

 

 

 

Indicadores Pestel dos BRICS (2012 ou os mais próximos) 

                                                  Brasil     Rússia    Índia    China   África do Sul  
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2)  Na sua opinião os indicadores contribuem para conhecermos a realidade de um país? Comente 

sua resposta.   

 

 

 

3)  O que os dados revelam sobre o desenvolvimento das pesquisas nos países dos BRICS? 

 

 

 

 

Sugestão de site. ONU. Carta das Nações Unidas. Disponível em https://nacoeunidas.org/conheca/ 

REFERÊNCIAS> CURRICULO PAULISTA HABILIDADES ESSENCIAIS 

LIVRO DIDÁTICO> TEÇÁRIS GEOGRAFIA J.W.VESENTINI> VÂNIA VLACH. 

CIÊNCIAS – PROF.ª KARINA – 8º ANO 

1ºROTEIRO DE JUNHO 2021 

 
Nome: _________________________________________________________________________ 
 
AULA 1: 
Sugestão de vídeos complementares: https://www.youtube.com/watch?v=lMRtIeiaG5I - BIOMAS 

BRASILEIROS | Resumo de Biologia para o Enem 
https://www.youtube.com/watch?v=eEPabXAVzNA - Biomas Brasileiros - Toda Matéria 
https://www.youtube.com/watch?v=0dlXce3s4mo - Biomas Brasileiros – Canal:  

USP CDCC São Carlos 
 

AULA 2: DIVERSIDADE DOS ECOSSISTEMAS BRASILEIROS 
 
 

O ecossistema refere-se ao conjunto formado por comunidades bióticas (seres vivos) e fatores 
abióticos (não vivos) que interagem em uma determinada região. Qualquer ambiente onde há 
interação entre os fatores abióticos e os seres vivos é um ecossistema. 

Os principais ecossistemas brasileiros são: Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, 
Mata dos Cocais, Pantanal, Mata de Araucárias, Mangue e Pampas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

https://nacoeunidas.org/conheca/
https://www.youtube.com/watch?v=lMRtIeiaG5I
https://www.youtube.com/watch?v=eEPabXAVzNA
https://www.youtube.com/watch?v=0dlXce3s4mo
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OBSERVE A DISTRIBUIÇÃO DOS ECOSSISTEMAS BRASILEIROS NO MAPA ABAIXO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Distribuição geográfica dos ecossistemas brasileiros 
 

O Brasil possui um vasto território, os tipos de clima e de solo são muito variados, o que 
confere diferentes condições ambientais. Esses fatores propiciam o surgimento de diferentes 
ecossistemas. Veja a seguir as principais características e imagens dos ecossistemas brasileiros. 
Neste roteiro focaremos nos biomas Amazônia, Caatinga e Cerrado. 

AMAZÔNIA 

A Amazônia constitui a maior área remanescente de florestas 
tropicais do mundo. Ela ocupa cerca de 49,29% do território 
brasileiro. 

• Localização: Abrange os estados do Acre, Amapá, 
Amazonas, Pará, Roraima, Rondônia e uma porção do Mato 
Grosso, Maranhão e Tocantins. 

• Condições climáticas: Clima quente e úmido, com 
temperaturas variando entre 20ºC a 41ºC durante o ano. As 
precipitações pluviométricas são superiores a 1800 mm/ano. A 
umidade na região apresenta índices de 80 a 100%. 

• Flora: Castanheira-do-pará, a seringueira, a sumaúma, o guaraná e uma diversidade de 
plantas epífitas. A vegetação na Amazônia pode ser classificada em três níveis de acordo com o 
relevo e a posição em relação às margens dos rios: 
- Mata de várzea: por se localizar em áreas baixas, pode sofrer inundações conforme os períodos 
de cheias dos rios. 

- Mata de igapó: regiões constantemente alagadas e apresentam plantas como vitórias-régias e 
bromélias. 

- Mata de terra firme: localiza-se nas áreas mais altas, com árvores de grande porte e não passa 
por inundações. 

• Fauna: insetos, anfíbios, jiboias, sucuris, bichos-preguiça, peixe-boi, botos, onças-pintadas e 
pirarucu. 
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AULA 3: 
   CAATINGA 

 A Caatinga representa 10% do território brasileiro. Uma de suas 
principais características são suas plantas que se adaptaram à 
falta de água do ambiente. 
A sobrevivência das plantas da Caatinga é sua resistência em 
períodos de seca, visto que elas armazenam água em seus 
troncos e folhas. 

Localização: Abrange os estados do Piauí, Ceará, Rio Grande 
do Norte, Paraíba, Paraíba, Pernambuco, Sergipe, Alagoas, 
Bahia e Norte de Minas Gerais. 

• Condições climáticas: Clima semi-árido, com índices 
pluviométricos entre 500 mm a 700 mm anuais e temperatura entre 24ºC a 26ºC. A Caatinga é dita 
por muitos como semelhante ao deserto, pelos longos períodos de seca e com plantas que 
sobrevivem com pouca água pela escassez de chuva. 

• Flora: A vegetação é formada por plantas adaptadas ao clima seco. As plantas possuem folhas 
transformadas em espinhos, cutículas impermeáveis e caules que armazenam água. Essas 
características correspondem às plantas xeromórficas. Como exemplos, estão as cactáceas 
(mandacaru e facheiro). 

• Fauna: Alguns animais típicos da Caatinga são o preá, veado, calango, iguanas, onças e 
macaco-preto. 

 
CERRADO 

 
 O Cerrado é um bioma do tipo savana, com árvores espaçadas 
uma das outras e de pequeno porte. Este é considerado um 
dos ecossistemas brasileiros que mais vem sofrendo com o 
desmatamento causado pelo avanço das plantações agrícolas. 

• Localização: Ocupa a região central do Brasil. Abrange os 
estado de Minas Gerais, Goiás, Tocantins, Mato Grosso, Mato 
Grosso do Sul e oeste de São Paulo e Paraná. 

• Condições climáticas: O clima é relativamente quente. As 
temperaturas anuais variam de 21ºC a 27ºC. Possui uma época 
seca, com possibilidade da vegetação pegar    fogo 
naturalmente. 

• Flora: As árvores possuem uma casca grossa, troncos retorcidos e raízes profundas. Existe 
um predomínio de gramíneas e plantas herbáceas. Destacam-se o ipê, peroba-do-campo e pequi. 

• Fauna: Alguns animais característicos são os gambás, tamanduás, lobo-guará, cutias, antas, 
tatus e suçuarana. 
Fonte: https://www.todamateria.com.br/ecossistemas-brasileiros 
 
 
AULA 4 - ATIVIDADES: 
 
 
1) Uma pessoa decidiu aproveitar suas férias e visitar seis cidades para conhecer de perto os biomas 
brasileiros. O percurso realizado está representado no mapa a seguir. 

https://www.todamateria.com.br/ecossistemas-brasileiros


14 
 

       

2) A Amazônia é um bioma reconhecido mundialmente pela sua biodiversidade e importância para 
o planeta. Sobre o bioma Amazônia é INCORRETO afirmar que: 
a) Participa de “serviços ambientais”, como regulação de chuvas na América do Sul e do clima 
mundial; 
b) Trata-se de uma região com vegetação característica de clima equatorial e a floresta a 
amazônica é a maior floresta tropical do mundo; 
c) Desmatamento para projetos de infraestrutura, extração ilegal de madeira e grilagem de terras 
são uns dos principais problemas que afetam o bioma; 
d) A vegetação amazônica é dividida em três níveis: mata das araucárias, mata de igapó e mata de 
terra inundada. 
3) A Caatinga ocupa uma grande área da região Nordeste do país. Sobre as principais 
características do bioma é INCORRETO afirmar que: 
a) O bioma passa por curtos períodos de seca e, por isso, sua vegetação perde as folhas, os 
galhos tornam-se esbranquiçados e muitas plantas apresentam espinhos; 
b) Por adaptação às condições climáticas, o bioma apresenta plantas xeromórficas; 
c) O solo é pedregoso e raso por causa das elevadas temperaturas e os longos períodos sem 
chuva; 
d) A flora da Caatinga apresenta características típicas para a sobrevivência no ambiente, como 
casca de árvore grossa, folhas pequenas e raízes tuberosas. 
4) Bioma brasileiro que se caracteriza por ser do tipo savana, com árvores espaçadas uma das 
outras e de pequeno porte. O clima é relativamente quente(as temperaturas anuais variam de 21ºC 
a 27ºC). Possui uma época seca, com possibilidade da vegetação pegar fogo naturalmente. Essas 
características pertencem ao bioma: 
 a) Caatinga       b) Amazônia       c) Pampas      d) Cerrado 

 

TEORIA – PROF.ª MARLI – 8º ANO 
1ºROTEIRO DE JUNHO 2021 

ORIENTAÇÕES: 

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

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

 
AULA 1 - DICAS DE VÍDEO-AULAS 
Multiplicação e divisão de monômios: https://youtu.be/whSXI0O6k0I 
Multiplicação de monômios: https://youtu.be/-9R6smzNvwE 
Divisão de monômios: https://youtu.be/NqnP5wxr3KI 
Potenciação de monômios: https://youtu.be/ko2vBElmmuY 
Raiz quadrada de monômios: https://youtu.be/i6Bp9fdhKTQ 

Sabendo que a pessoa partiu do Rio Grande 

do Sul (1) e teve como destino final o estado do 

Amazonas (6), a sequência dos biomas 

visitados foram: 

a) Pantanal, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, 

Pampa e Amazônia. 

b) Pantanal, Pampa, Mata Atlântica, Cerrado, 

Caatinga e Amazônia. 

c) Pampa, Mata Atlântica, Pantanal, Cerrado, 

Caatinga e Amazônia. 

d) Pampa, Cerrado, Caatinga, Mata Atlântica, 

Pantanal e Amazônia. 

https://youtu.be/whSXI0O6k0I
https://youtu.be/-9R6smzNvwE
https://youtu.be/NqnP5wxr3KI
https://youtu.be/ko2vBElmmuY
https://youtu.be/i6Bp9fdhKTQ
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AULA 2                                            

OPERAÇÕES COM MONÔMIOS – Continuação 

(MULTIPLICAÇÃO, DIVISÃO, POTENCIAÇÃO E RAIZ QUADRADA) 

Para multiplicar a parte literal, usamos a propriedade da potenciação para multiplicação de potências 

de mesma base: "repete-se a base e somam-se os expoentes". 

Exemplos:  

a) Qual a área do quadrado que possui aresta igual a 4ab²c? 

                                                                       

                                    

 

         

 

b) 3x · 6x = 18x2                                                         (3 · 6 = 18)  e  (x · x = x1 · x1 = x1+1 = x2 ) 

c) 5y · (-2y3) = -10y4                                                (5 ·(-2) = -10)  e  (y · y3 = y1+3 = y4)   

d) 2,3m4n2 · 4m3n4 = 9,2m7n6                      (2,3 · 4 = 9,2)  e  (m4n2 · m3n4 = m4+3n2+4 = m7n6) 

e) (-3,5abc) · (-2a2b2c3) = 7a3b3c4        ((-3,5) · (-2) = +7)  e  (abc · a2b2c3 = a1+2b1+2c1+3 = a3b3c4) 

 

Para dividir a parte literal, usamos a propriedade da potenciação para divisão de potências de mesma 

base: "repete-se a base e subtraem-se os expoentes". 

Exemplos:  

a) Qual o resultado da divisão de (−12𝑎5): (−4𝑎3)? 

Primeiro dividimos os coeficientes numéricos → (−12): (−4) =  +3 

Depois dividimos a parte literal →  𝑎5: 𝑎3 =  𝑎5−3 =  𝑎2 

      Portanto, (−12𝑎5): (−4𝑎3) = +𝟑𝒂𝟐 

 

b) 18a5 : 2a3 = 9a2                               (18 : 2 = 9)   e  (a5 : a3 = a5-3 = a2)   

c) 
− 36𝑚4𝑛2

12𝑚𝑛
 = - 36 m4n2 : 12mn = - 3m3n        (36 : (-12) = -3)  e  (m4n2 : mn = m4-1n2-1 = m3n) 

d) (-3,2xy4) : (-2xy3) = 1,6y                ((-3,2) : (-2) = +1,6)  e  (xy4 : xy3 = x1-1y4-3 = x0y1 = y) 

e) x4y5 : 3x2y2 = 
𝟏

𝟑
x2y3                       (1 : 3 = 

1

3
 )  e  (x4y5 : x2y2 = x4-2y5-2 = xy2) 

Área do quadrado = lado x lado 

A = 4ab2c · 4ab2c 

A = (4 · 4) · (a · a) · (b2 · b2) · (c  ·c) 

A = 16 · a1+1 · b2+2 · c1+1 

A= 16a2b4c2 

https://www.todamateria.com.br/potenciacao/
https://www.todamateria.com.br/potenciacao/
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AULA 3 

Exemplos: 

a) Qual é o monômio que representa o quadrado do monômio −9𝑎5? 

Para efetuar a potência da parte literal, usamos a propriedade da potência de potência: "repete-

se a base e multiplica-se os expoentes". 

(−9𝑎5)2 = (−9)2 (𝑎5)2 =  + 𝟖𝟏𝒂𝟏𝟎 

b) (4ab²c³)² = 4² . (a¹)² . (b²)² . (c³)² = 16a²b4c6 

c) (-5x2y4)3 = (-5)3 · (x2)3 · (y4)3 = -125x6y12 

 

Na prática, isso equivale a dividirmos cada expoente pelo índice da raiz. 

Aplicando a definição de raiz quadrada, temos: 

a) √49𝑥2  = 7x , pois (7x)2 = 49x2 

b) √25𝑥8 = 5x4, pois (5x4)2 = 25x8 

Conclusão: para extrair a raiz quadrada de um monômio, extraímos a raiz quadrada do coeficiente e 

dividimos o expoente de cada variável por 2. 

Exemplos: 

a) √16𝑥6 = 4x3  

b)  b) √64𝑥4𝑏2  = 8x2b  
AULA 4 – AULA 5 

EXERCÍCIOS 

1) Calcule os seguintes produtos: 

a) 7𝑥6 ·  2𝑥4 =   ____________________   d) (+3,5𝑥2) · (−0,5𝑥7) = ______________________ 

b) 9𝑎6 ·   𝑎 =     _____________________  e) (−4𝑥𝑦) · (−1,7𝑥𝑦) = _______________________ 

c) (−3𝑦) · (−13𝑦) = _________________   f) ( −
3

5
𝑎𝑏2) · (+

5

4
 𝑎2𝑏2) = _____________________ 

 

2) A figura ao lado é um bloco retangular e seu volume é obtido 

multiplicando-se suas três dimensões. Qual é o monômio que 

representa o volume deste sólido? 

 

 

Obs: Estamos admitindo que os 

resultados obtidos não assumam 

valores numéricos negativos. 



17 
 

3) Qual o resultado de cada divisão? 

     a) (−15𝑎6): (+5𝑎) =   _____________      c) (+32𝑦4): (−8𝑦) = _________________                      

     b) (+20𝑥9): (+10𝑥5) = ____________      d) (−
2

7
𝑥3) : (−

4

7
𝑥2) =_________________ 

 

4) Calcule as seguintes potências: 

     a) (−2𝑎𝑏)2 =  ______________          d)  (+0,6𝑦4)3 = ________________ 

     b) (−5𝑥𝑦2)3 = ______________         e) (−6𝑎𝑐5)2  =  ________________        

     c) (+5𝑥2𝑦)2  =  _____________          f)  (−𝑎6𝑥𝑦5)3 = ________________ 

 

5) Calcule a raiz quadrada de cada monômio abaixo: 

      a) √4𝑥6  = _____________         d) √25𝑥12  = ___________ 

      b) √𝑥2𝑦4  = ____________         e)  √49𝑚10 = ___________ 

      c) √36𝑐4  = _____________        f) √9𝑎2𝑏2 = ____________ 

 

6)  A área do retângulo da figura é dada por 
10y². Qual é a medida do menor lado 
desse retângulo? 

a.(     ) 5y2  

b.(     ) 5y 

c.(     ) 2y 

d.(     ) 2y2        

 

7) O resultado de (4xyz)3 : (-4xz)2 é:  

a.(     ) 4xy3z              c.(    ) -4xy3z  

b.(     ) 8x2yz               d.(    ) -8xy3z 

 

 

                  GEOMETRIA – PROF.ª MARLI – 8º ANO 

1ºROTEIRO DE JUNHO 2021 

ORIENTAÇÃO: 

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

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

 
AULA 1  
DICAS DE VÍDEO-AULAS 
Propriedades dos paralelogramos: https://youtu.be/lmw8RLbVe6I 
Propriedades dos paralelogramos: https://youtu.be/WJnFsE33eJs 
 

 

  QUADRILÁTEROS - continuação 

 

 

https://youtu.be/lmw8RLbVe6I
https://youtu.be/WJnFsE33eJs
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PROPRIEDADES DOS PARALELOGRAMOS 

Vamos lembrar que o paralelogramo é um polígono de quatro lados cujos lados opostos são 

paralelos.  

 

 

 

 

 

 

                  𝐴𝐵̅̅ ̅̅  // 𝐷𝐶̅̅ ̅̅  

                 𝐴𝐷̅̅ ̅̅  // 𝐵𝐶̅̅ ̅̅  

 

 

 

        Também é importante lembrar que como todo quadrilátero, o paralelogramo possui: 

 duas diagonais. 

 

 
 

Diagonais: 𝐴𝐷̅̅ ̅̅  e 𝐵𝐶̅̅ ̅̅  

 

 soma dos ângulos internos 

igual a 360°. 

 
 

�̂� + �̂� + �̂� + �̂� = 360° 

 

PROPRIEDADES: 

Num paralelogramo: 

 
 os lados opostos são congruentes. 

                                     

       

                                       

 

 

 

 

 

≅ 

Esse símbolo 

significa 

“congruência”, ou 

seja, “medidas 

iguais”. 

𝐴𝐵̅̅ ̅̅  ≅ 𝐷𝐶̅̅ ̅̅  

𝐴𝐷̅̅ ̅̅ ≅ 𝐵𝐶̅̅ ̅̅  

 



19 
 

 cada diagonal o divide em dois triângulos congruentes. 

 

                                                  

 

 

 os ângulos opostos são congruentes e dois ângulos consecutivos (do mesmo lado) são 

sempre suplementares (a soma é igual a 180°). 

 

                                                                    

              

  

 as diagonais interceptam-se (cortam-se) em seu ponto médio. 

 

 

                                                          

                                          

 

 

 

 

 

PROPRIEDADES DAS DIAGONAIS 

 

RETÂNGULO: as diagonais de um 
retângulo são congruentes. 
 

 

LOSANGO: as diagonais 
de um losango são 
perpendiculares (se cruzam 
formando quatro ângulos 
retos). 

QUADRADO: as diagonais 
de um quadrado são 
perpendiculares e 
congruentes. 
 

 

�̂� + �̂� = 180° 

�̂� + �̂� = 180° 

�̂� + �̂�= 180° 

�̂� + �̂�= 180° 

 

 

�̂� ≅ �̂� 

�̂� ≅ �̂� 

ΔABC ≅ ΔADC 

𝐴𝑀̅̅̅̅̅ ≅ 𝐶𝑀̅̅̅̅̅ 

𝐵𝑀̅̅ ̅̅̅ ≅ 𝐷𝑀̅̅ ̅̅ ̅ 
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Vamos resumir em um quadro as propriedades vistas? 

Paralelogramo Retângulo Losango Quadrado 

• Os lados opostos 

são paralelos. 

• Cada diagonal o 

divide em dois 

triângulos 

congruentes. 

• Têm lados opostos 

e ângulos opostos 

congruentes. 

• Ângulos de um 

mesmo lado são 

suplementares. 

• As diagonais se 

cortam em seus 

pontos médios. 

• Têm as propriedades 

dos paralelogramos. 

• Suas diagonais 

são congruentes. 

• Têm as propriedades 

dos paralelogramos. 

• Suas diagonais 

são perpendiculares. 

• Têm todas as 

propriedades dos 

quadros anteriores. 

 

AULA 2 - EXERCÍCIOS 

1)  
 

 
 

2) Quem sou eu? 
Sou um quadrilátero. Possuo lados opostos 
paralelos e congruentes. Minhas diagonais 
também são congruentes, perpendiculares entre 
si e se cruzam no ponto médio. _____________ 
 
3) Observando o losango ABCD, determine: 

 
 
 
 
 
 

6) A figura seguinte é composta de um 
quadrado e dois triângulos equiláteros. 
Qual é, em graus, a medida x? 

 
                                              
a.(     )  30°     
b.(     ) 90°         
c.(     ) 150°          
d.(     ) 180° 
 
 
 
 

7) Quanto vale x no quadrado ABCD? 
                    a.(     ) 30° 
                   b.(     ) 60° 
                     c.(     ) 80° 
            d.(     ) 90° 
 
 
 

 
8) Observe o retângulo e determine a 

medida x. 
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a) As medidas x e y indicadas. 

x = _______            y = __________ 
 

b) O perímetro do losango ABCD. 
 
 
c) O perímetro do ΔAMB. 
 
4) Sabendo que a figura a seguir é um quadrado, 

dê as medidas x e y indicadas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
5) Um paralelogramo possui dois ângulos 

medindo 38° cada um. Qual é a medida de 
cada um dos outros dois ângulos? 

 
 
 

 

                                                 
a.(     ) 110° 
b.(     ) 35° 
c.(     ) 45° 
d.(     ) 90° 

 
 
9) Qual é o valor do ângulo y. 
 

 
 
     a.(     ) 123°          c.(     ) 180° 
     b.(     )   57°          d.(     )   90° 
 
10)  Qual a medida x no paralelogramo da 

figura a seguir: 
a.(     ) 98° 
b.(     ) 35° 
c.(     ) 47° 
d.(     ) 82° 

 

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

                                              

Nome do aluno  Ano/Série  Nº 

     

                                                         

Introdução: Primeiros Socorros 

 Nos roteiros anteriores, desenvolvemos a importância da atividade física, vimos algumas 

possibilidades da execução da mesma na prática e hoje entraremos em um assunto muito 

importante, situações que podemos nos deparar não só na escola, como em outros lugares, como: 

em casa, rua, outros estabelecimentos, entre outros, vejamos: 

 Primeiros Socorros são manobras feitas para tentar estabilizar o quadro em que o indivíduo 

encontra-se (acidentado) até chegar o socorro adequado. Se você não se sente seguro em fazer 

algo, peça ajuda a um adulto. 

Considerações gerais 

 Analise a situação da pessoa acidentada, a partir daí, você passará a socorrer a vítima 

verificando seus sinais vitais (respiração e pulsação) e outras prioridades (estado de consciência, 

hemorragia, pupilas, temperatura e alguma deformidade corporal). 
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 Asfixia (sufocação ou engasgo). 

Qualquer um pode prestar socorro a uma pessoa vítima de algum acidente, desde que saiba 
e tenha segurança no que está fazendo. Além disso, deve tentar sempre manter a calma e 
observar o local do acidente. 

                                        Quando um objeto estranho penetra nas 
vias aéreas, ou outro motivo leva a pessoa a parar de respirar, pode 
haver um quadro de asfixia ou parada respiratória. Nesse caso, não 
há a obrigatoriedade de o coração também parar de bater (isso só 
ocorre se as pessoas já estão sem conseguir respirar há um bom 
tempo). 
Normalmente a pessoa fica agitada e nervosa por que não está 

conseguindo respirar. Se nada é feito para ajudar, a pessoa pode 

ficar com os lábios e dedos arroxeados (cianose) e desmaiar.

 Nesse caso, deve-se: 

 Tentar desobstruir as vias aéreas; 

 Abraçar a pessoa por trás e comprimir o abdome para trás 

e para cima, em um momento único, de maneira brusca, com ela 

ainda em pé. 

Tais procedimentos podem ajudar muito, mas só devem ser realizados com a pessoa 
consciente. 
 

Atividade – Em uma folha responda e grampeie aqui! 
1) O que significa primeiros socorros? 

2) O que devemos fazer se uma pessoa ao seu lado se engasgar 

comendo algo? Explique: 

EDUCAÇÃO ARTÍSTICA – PROF.ª SILVIA – 8º ANO 

1ºROTEIRO DE JUNHO 2021 

 

NOME__________________________________________________________________________ 

 

1ªAula Diversidade nas festas brasileiras 

      A herança cultural brasileira é muito variada, e as diferentes origens da população contribuem 

para que as festas tradicionais populares sejam ricas em cores, música, dança e muitas outras 

características que fazem com que elas sejam únicas e originais.  

     “Ciranda” é uma palavra que pode se referir tanto à música quanto a dança. Conhecida como 

uma brincadeira infantil, originalmente, era praticada por adultos e tornou-se parte da cultura popular 

nordestina. No Brasil, a cultura da ciranda faz a integração das linguagens da dança e da música, 

com temáticas próprias das diversas regiões. A ciranda, não faz restrição ao número de participantes 

adultos, idosos e crianças podem entrar e sair dela a qualquer momento. A ciranda acontece em 

espaços abertos, nas praias, ruas, e terreiros na área rural. Se a roda estiver muito grande, outra 

roda poderá ser formada dentro da primeira. 

     Quando a música é feita ao vivo, os músicos tocam e cantam no centro da roda, onde se destaca 

o mestre cirandeiro responsável por “puxar” as cantigas, improvisar versos e conduzir a música e a 

dança. Outra figura que pode compor a ciranda é o contramestre, que faz a condução rítmica. 
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     O andamento da música e da dança é tranquilo na ciranda, como ondas de um mar manso, o que 

facilita a presença de pessoas de todas as idades. Todos os participantes de uma ciranda podem 

ser chamados “cirandeiro”, sejam eles dançarinos, músicos ou compositores. 

 

Atividade (RESPONDER COM LETRA BASTÃO) 

Responda as questões abaixo 

1º Cite duas figuras que compões uma ciranda __________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

2º Quantos participantes tem a ciranda? _______________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

3º Com que elemento natural a ciranda é comparada? ___________________________________ 

4º Que nome é dado a quem participa de uma ciranda? __________________________________ 

5º Você já participou de alguma ciranda? Onde? _________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

2ª Aula Histórias dançadas e cantadas 

       No Brasil, muitas histórias podem ser contadas por meio de danças, ao ritmo dos sons do 

gonguê, do agbê, de tambores, de ganzás entre outros. Histórias e lendas de amor e de lutas 

passaram a ser exaltadas com alegria e foram transformadas em festas e cultura do povo. 

A congada 

     Congada, congado ou congo, é uma expressão cultural e religiosa que envolve o canto, dança, 

teatro e espiritualidades cristãs e de matriz africana. 

Nesta festa, se louva Nossa Senhora do Rosário, São Benedito e Santa Efigênia, lembrando da 
proteção que esses santos deram aos escravos negros. Em algumas congadas, se recorda a figura 
de Chico Rei e da luta entre cristãos e mouros.  
     Galanga era rei do Congo, mas acabou capturado com a família por portugueses e enviado ao 
Brasil para ser vendido como escravo. Durante o trajeto, sua mulher, rainha Djalô, e a filha, 
princesa Itulo, foram lançadas ao mar. Galanga chegou ao Rio de Janeiro em 1740 e foi rebatizado 
Francisco. Ele e o filho Muzinga foram levados por um Major para trabalhar na Mina da 
Encardideira, em Vila Rica (atual Ouro Preto). Durante muito tempo, Chico trabalhou duro e pôde 
comprar a própria liberdade e a de Muzinga. Há quem diga que ele escondia ouro em pó nos 
cabelos e ao fim da jornada de trabalho lavava os fios para recuperar o metal.  

     Na sequência, Chico comprou a alforria de outros escravos e, com o passar do tempo, de olho 
nas dívidas do patrão, foi capaz de adquirir a Mina da Encardideira, agora mina de Francisco, o 
rei. Com a prosperidade alcançada pelo garimpo, libertou mais escravos com quem teria chegado 
ao Brasil, muitos deles seus súditos no Congo. Os alforriados o chamavam "rei".  
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Atividade 

1ª Se inspire nas cores e na diversidade brasileira, pinte a ilustração abaixo.  

 

INGLÊS – 8º ANO 

1ºROTEIRO DE JUNHO 2021 

Aula 1 – Reading 

Atividade 1 – Copie e traduza, em seu caderno, o texto abaixo: 

 

Karen: Hi, Bruno. What’s up? 

Bruno: Hey, Karen, let’s go to the movies tonight. 

Karen: Sorry, I can’t. I have to help my mother with the housework. 

Bruno: Oh, that’s a shame. Nadya, let’s go to the movies. I want to see Thor. 

Nadya: Sure. I love super heroes. What time does the movie start? 

Bruno:  It starts at six o’clock. 

Nadya: Cool! Let’s meet in front of the zoo at five. 

Bruno: Okay. See you there. 

 

Aula 2 – Exercises 

 

Atividade 2 – Assinale a alternativa correta para cada questão sobre o diálogo acima: 

1. The genre of the text is 
a) biography. 
b) dialogue. 
c) letter. 
d) ticket. 
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2. Who agrees to go to the movies with Bruno? 
a) Karen. 
b) Thor. 
c) Nadya. 
d) His mother. 
 
3. Karen can’t go to the movies because she has to 
a) go to the zoo. 
b) watch a DVD. 
c) meet Nadya. 
d) help her mother. 
 
4. The cinema will happen 
a) at noon. 
b) at night. 
c) in the morning. 
d) at the end of the afternoon. 
 
5. What time does the movie start? 
a) At five. 
b) At six. 
c) At ten.  
d) At two. 
 
6. Where do they agree to meet? 
a) At home. 
b) In front of the movies. 
c) In front of the zoo. 
d) At school. 
 
7. Nadya ama 
a) teatro. 
b) cinema. 
c) super-heróis. 
d) dança. 

 


