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1º ROTEIRO – MARÇO/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: 

 As atividades estarão disponíveis na escola; 

 Façam da forma que for mais fácil para você e sua família (responda as atividades na folha ou 
em folhas avulsas para a entrega na escola; 

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

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

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

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

 Entregar as atividades no dia 20/03/21. 

Calma, o mundo precisa de calma. Falta pouco, está passando... enquanto espera, respeite, cuide, 
higienize as mãos com água e sabão, use álcool gel, não deixe de usar a máscara. 

A vida é tão rara merece ser cuidada. Em breve, todos estaremos juntos novamante... 
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 atividadessilviatcc@outlook.com 

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 atividadessilviatcc@outlook.com 

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 

1ºROTEIRO – MARÇO 2021 
Leia: 

O Céu em dezembro: “Estrela de Natal” e eclipse total 

Um fenômeno astronômico bastante raro poderá ser observado a partir da Terra entre 16 e 21 

de dezembro. 

Trata-se do alinhamento de Júpiter e Saturno, que estarão tão próximos a ponto de serem vistos 

como dois pontos brilhantes no céu, como se fossem um planeta duplo. 

Essa formação também é conhecida como “Estrela de Belém” ou “Estrela de Natal”. O dia mais 

intenso de aproximação é 21/12 e ficará visível após o pôr do sol. 

Os dois planetas só chegaram tão perto há um século, nos anos de 1623 e 1226. 

A conjunção é rara porque cada planeta demora um tempo diferente para girar em torno do astro-

rei. A Terra, por exemplo, leva um ano para dar uma volta completa. Já os planetas Júpiter e Saturno 

levam cerca de 12 e 30 anos respectivamente. 

 

Lorena Tarcia. Disponível em: <https://minasfazciencia.com.br/>. (Fragmento). 

Questão 1 – Grife o advérbio de intensidade neste trecho: 

 

“Um fenômeno astronômico bastante raro poderá ser observado a partir da Terra [...]” 

 

Questão 2 – O advérbio grifado anteriormente intensifica o sentido de: 

(     ) um verbo.  

(     ) um adjetivo.  

(     ) um advérbio.  

 

Questão 3 – No segmento “[...] estarão tão próximos a ponto de serem vistos como dois pontos 

brilhantes no céu [...]”, o advérbio intensifica o sentido de um termo que se refere: 

 

______________________________________________________________________________ 

 

Questão 4 – Em “O dia mais intenso de aproximação é 21/12 [...]”, o vocábulo destacado é: 

(     ) conjunção aditiva.  

(     ) pronome indefinido.  

(     ) advérbio de intensidade.  

 

Questão 5 – Na passagem “Os dois planetas só chegaram tão perto há um século [...]”, o advérbio “tão” 

intensifica o sentido de um advérbio que indica: 

(     ) lugar. 

(     ) modo.  

(     ) tempo.  

 LIPT – PROF.ª CRISTIANE – 8º ANO 

1ºROTEIRO – MARÇO 2021 
Leia:  

https://minasfazciencia.com.br/infantil/2020/12/11/alinhamento-solar-eclipse-solar/
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Dançar melhora a qualidade de vida ao revigorar a saúde do corpo e da mente 

 

Os meses de junho e julho são repletos de festas de São João em todo o país. As festas 

embaladas ao som de forró e sertanejo, com animadas quadrilhas, são ideais para prática de exercícios 

físicos sem restrições. Eles tonificam os músculos e ajudam a perder calorias de forma bem prazerosa: 

a dança. 

Dançar faz bem para a saúde do corpo e da mente. Melhora a elasticidade, a flexibilidade, a 

força muscular e promove a qualidade de vida. “A dança beneficia o sistema cardiorrespiratório e o 

equilíbrio. O idoso, que nessa fase sofre mais quedas, quando começa a dançar desenvolve uma 

coordenação motora melhor”, explica o professor de dança de salão do programa Geração Saúde 

do Ministério da Saúde, Luciano Barbosa. 

O professor indica ainda a atividade para tratar doenças, como a labirintite, capaz de atenuar a 

sensação de desequilíbrio. Em doenças reumáticas, a dança fortalece os tendões. Quem tem 

osteoporose também não fica de fora da dança. “Com osteoporose, as pessoas acham que tem que 

ficar paradas, mas estudos mostram que com impactos no corpo, como por exemplo, dançar forró, a 

tendência é fortalecer os ossos e deixar a doença mais branda”, complementa. 

E ninguém dança de cara fechada. Por ser um exercício físico, ela libera a endorfina, hormônio 

relacionado ao prazer. Luciano conta que muitos alunos se livraram do estresse e da depressão através 

da atividade. “Tenho alunos que tomavam remédios controlados de tarja preta e hoje não tomam mais 

nada. A dança de salão revigora o entusiasmo e o humor.” 

Quem sofre com a timidez pode encontrar na dança uma boa oportunidade de socialização. 

Segundo Luciano, boa parte dos alunos procuram suas aulas com a intenção de aprimorar a paquera 

durante as festas. Mas a dança também melhora a vida a dois, resgatando aquela proximidade do início 

de namoro. “Muitos casados acham que já passaram dessa fase e não precisam aprender a dançar, 

mas eu sempre incentivo, pois a dança é importante para um bom relacionamento do casal”, afirma o 

professor. 

Disponível em: <http://www.blog.saude.gov.br/>. 

Questão 1 – O texto aborda os benefícios da dança. Para tal, respalda-se:  

(     ) em um livro de referência. 

(     ) em uma experiência pessoal. 

(     ) em uma entrevista com um profissional. 

 

Questão 2 – No segmento “Eles tonificam os músculos e ajudam a perder calorias de forma bem 

prazerosa: a dança. ”, o pronome pessoal “Eles” refere-se: 

(     ) aos exercícios físicos. 

(     ) ao forró e ao sertanejo.  

(     ) aos meses de junho e julho.  

http://www.saude.gov.br/
http://www.blog.saude.gov.br/
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Questão 3 – No período “Melhora a elasticidade, a flexibilidade, a força muscular e promove a qualidade 

de vida. ”, a conjunção grifada exprime: 

(     ) a soma de fatos.  

(     ) a conclusão de fatos.  

(     ) a alternância de fatos.  

 

Questão 4 – Segundo o texto, dançar ameniza a sensação de desequilíbrio em pessoas com: 

(     ) labirintite.  

(     ) osteoporose.  

(     ) estresse ou depressão.  

 

Questão 5 – O trecho “hormônio relacionado ao prazer”:  

(     ) explica “endorfina”.  

(     ) determina “endorfina”.  

(     ) complementa “endorfina”.  

 

Questão 6 – No período “Tenho alunos que tomavam remédios controlados de tarja preta e hoje não 

tomam mais nada. ”, o advérbio destacado exprime uma circunstância de: 

(     ) lugar. 

(     ) modo.  

(     ) tempo.  

 

Questão 7 – De acordo com o texto, “a dança também melhora a vida a dois”, pois: 

(     ) diminui a timidez.  

(     ) aprimora a paquera.  

(     ) resgata a proximidade. 

HISTÓRIA – PROF.ª CLEIDE – 8º ANO 

1ºROTEIRO – MARÇO 2021 

Revolução Industrial 

A Revolução industrial foi um conjunto de mudanças que aconteceram na Europa nos séculos 

XVIII e XIX. A principal particularidade dessa revolução foi a substituição do trabalho artesanal pelo 

assalariado e com o uso das máquinas.  

Até o final do século XVIII a maioria da população europeia vivia no campo e produzia o que 

consumia. De maneira artesanal o produtor dominava todo o processo produtivo. Apesar de a produção 

ser predominantemente artesanal, países como a França e a Inglaterra, possuíam manufaturas. 

As manufaturas eram grandes oficinas onde diversos artesãos realizavam as tarefas manualmente, 

entretanto subordinados ao proprietário da manufatura.  
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A Inglaterra foi precursora na Revolução Industrial devido a diversos fatores, entre eles: possuir 

uma rica burguesia, o fato do país possuir a mais importante zona de livre comércio da Europa, o êxodo 

rural e a localização privilegiada junto ao mar o que facilitava a exploração dos mercados ultramarinos. 

Como muitos empresários ambicionavam lucrar mais, o operário era explorado sendo forçado a 

trabalhar até 15 horas por dia em troca de um salário baixo. Além disso, mulheres e crianças também 

eram obrigadas a trabalhar para sustentarem suas famílias. 

Diante disso, alguns trabalhadores se revoltaram com as péssimas condições de trabalho 

oferecidas, e começaram a sabotar as máquinas, ficando conhecidos como “os quebradores de 

máquinas”. Outros movimentos também surgiram nessa época com o objetivo de defender o 

trabalhador. O trabalhador em razão deste processo perdeu o conhecimento de todo a técnica de 

fabricação passando a executar apenas uma etapa. 

A Primeira etapa da Revolução Industrial: Entre 1760 a 1860, a Revolução Industrial ficou 

limitada, primeiramente, à Inglaterra. Houve o aparecimento de indústrias de tecidos de algodão, com 

o uso do tear mecânico. Nessa época o aprimoramento das máquinas a vapor contribuiu para a 

continuação da Revolução. 

A Segunda Etapa da Revolução Industrial: A segunda etapa ocorreu no período de 1860 a 

1900, ao contrário da primeira fase, países como Alemanha, França, Rússia e Itália também se 

industrializaram. O emprego do aço, a utilização da energia elétrica e dos combustíveis derivados do 

petróleo, a invenção do motor a explosão, da locomotiva a vapor e o desenvolvimento de produtos 

químicos foram as principais inovações desse período. 

A Terceira Etapa da Revolução Industrial: Alguns historiadores têm considerado os avanços 

tecnológicos do século XX e XXI como a terceira etapa da Revolução Industrial. O computador, o fax, 

a engenharia genética, o celular seriam algumas das inovações dessa época.  

Com base no texto, responda:  

ATIVIDADES 

1- Defina Revolução Industrial. 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

2- Que país foi pioneiro na Revolução Industrial? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

3- Descreva as três etapas da Revolução Industrial.  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

4- Cite dois pontos positivos e dois negativos da Revolução Industrial.  
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_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

GEOGRAFIA – PROF.ª SANDRA – 8º ANO 

1ºROTEIRO – MARÇO 2021 

Para começar o diálogo, propomos alguns questionamentos sobre os fundamentos da 
demografia: 

a) Você já ouviu falar em demografia? Sabe o que é?        

b) Você já ouviu falar em indicador? Que tipo de indicadores você conhece? Você sabe o que é um   
indicador demográfico?            

 c) Você conhece alguma instituição que realiza pesquisas para levantamento de dados populacionais? 
 

Acreditamos que você já ouviu falar ou conhece uma das mais conceituadas instituições 

no Brasil que atua no campo da demografia, denominada de Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística – IBGE, considerado um dos maiores provedores de dados e informações sobre o país, 

assim como a Fundação SEADE que reúne informações e dados sobre o Estado de São Paulo. 

Propomos que acesse o site do IBGE: 

https://ww2.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/condicaodevida/indicadoresminimo 

s/conceitos.shtm (Acesso em 15/02/2019), para ampliar os seus conhecimentos e explicar o 

significado dos indicadores  abaixo: 

a. Taxa de natalidade: _______________________________________________ 

b. Taxa de fecundidade: ______________________________________________ 

c. Taxa de mortalidade: ______________________________________________ 

d. Esperança de vida ao nascer: _______________________________________ 

e. Crescimento vegetativo ou natural: __________________________________ 

Amplie os seus conhecimentos sobre as taxas de natalidade e fecundidade por meio das 

seguintes leituras: ● Política de dois filhos aumentou taxa de natalidade na China, diz governo. 

Disponível em: https://g1.globo.com/mundo/noticia/politica-de-dois-filhos-aumentou- taxa-de-

natalidade-na-china-diz-governo.ghtml (Acesso em 07/02/2019) 

● Quase metade dos países tem nascimentos insuficientes para evitar declínio da população. 

Disponível em: https://www.bbc.com/portuguese/geral-46149577 (Acesso em 07/02/2019) 

● Estudo da ONU aponta que tamanho das famílias no Brasil está abaixo da média mundial. 
Disponível em: https://g1.globo.com/ciencia-e- saude/noticia/2018/10/17/estudo-da-onu-

aponta-que-tamanho-das-familias-no-brasil- esta-abaixo-da-media-mundial.ghtml. (Acesso em 

07/02/2019) 

DESAFIO: Atividade de produção textual 

https://ww2.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/condicaodevida/indicadoresminimo
https://g1.globo.com/mundo/noticia/politica-de-dois-filhos-aumentou-
https://www.bbc.com/portuguese/geral-46149577
https://g1.globo.com/ciencia-e-


7 
 

Diante das questões acerca das taxas de natalidade, taxa de fertilidade, crescimento 

vegetativo e demais temas que se relacionam com estes conteúdos/conceitos demográfico, 

propomos o seguinte desafio: Imagine que você foi convidado (a) por uma importante página das redes 

sociais para fazer uma postagem sobre o seguinte tema: “Legalização ou não do aborto na América 

Latina”. Como ponto de partida, propomos a reflexão: Como essa questão tem sido tratado por 

diferentes países, movimentos sociais e pelas instituições governamentais? Para auxiliar na 

socialização dos argumentos construídos para esta notícia de rede social, sugerimos utilizar dos 

seguintes itens de análise/ apreciação: “Curtir – para ideias e argumentos válidos”, “Comentar - para 

ideias e argumentos que precisam ser aprimorados com comentários”, e “Cutucar - para ideias e 

argumentos que discordo”. Adversidade de ideias com relação a este tema será natural, mas o importante 

é o respeito ao outro e compreensão dos diferentes contextos em que estão inseridos. 

REFERÊNCIA: ATIVIDADES COMPLEMENTARES GEOGRAFIA/CURRÍCULO PAULISTA/GOVERNO DO 

ESTADO DE SÃO PAULO /SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 

CIÊNCIAS – PROF.ª KARINA - 8º ANO 

1ºROTEIRO – MARÇO 2021 
TEMA 3: NUTRIENTES 

Nutrientes são substâncias presentes nos alimentos que são importantes para o 
funcionamento do nosso organismo. Nosso corpo adquire-os por meio do processo de digestão, 
que garante a quebra dos alimentos em partículas menores que podem ser absorvidas pelo 
corpo. 

Tipos de alimentos apresentam uma quantidade específica de nutrientes, sendo fundamental 
saber combiná-los para obter-se uma dieta saudável. A seguir exploraremos mais a respeito dessas 
substâncias e sua importância! 

Classificação dos nutrientes 

Os nutrientes são classificados em dois grandes grupos, os macronutrientes e os 
micronutrientes: 
Macronutrientes são aqueles que nosso corpo necessita em maior quantidade, sendo encontrados 

abundantemente nos alimentos. Proteínas, carboidratos, lipídios e água são exemplos deles. 
Micronutrientes, por sua vez, são aqueles necessários em pequenas doses para que haja um bom 

funcionamento do organismo, sendo encontrados em baixa quantidade nos alimentos. Vitaminas e 
minerais são exemplos deles. 

Vale destacar que, independentemente do nutriente ser considerado macro ou micro, ele deve 
fazer parte da alimentação. Os micronutrientes, mesmo que necessários em baixas concentrações, 

podem causar danos ao funcionamento do corpo caso não sejam consumidos, e assim ocorre com os 
macronutrientes. 
    Nos alimentos encontramos diferentes tipos de 
nutrientes. 

Macronutrientes 

PROTEÍNAS:  são moléculas orgânicas formadas 
por um conjunto de aminoácidos que desempenha uma 
série de funções importantes para o corpo humano, como a defesa do organismo, a aceleração de 
reações químicas, o transporte de substâncias, a movimentação, a comunicação celular e a 
sustentação. Costuma-se dizer que a principal função das proteínas é estrutural, uma vez que 
promovem a formação e o crescimento dos tecidos do nosso corpo. Carnes, ovos e laticínios são 
alimentos ricos em proteínas. 

https://brasilescola.uol.com.br/biologia/sistema-digestivo.htm
https://brasilescola.uol.com.br/biologia/proteinas.htm
https://brasilescola.uol.com.br/biologia/carboidratos.htm
https://brasilescola.uol.com.br/biologia/lipidios.htm
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/agua.htm
https://brasilescola.uol.com.br/biologia/vitaminas.htm
https://brasilescola.uol.com.br/biologia/sais-minerais.htm
https://brasilescola.uol.com.br/biologia/aminoacidos.htm
https://brasilescola.uol.com.br/biologia/corpo-humano.htm
https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/quimica/o-que-e-uma-reacao-quimica.htm
https://brasilescola.uol.com.br/biologia/sinalizacao-celular.htm
https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/biologia/o-que-e-tecido.htm
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CARBOIDRATOS: constituem a principal fonte de energia para o nosso organismo e são as moléculas 
orgânicas mais abundantes da natureza. Eles são classificados, pelo número de subunidades, em 
monossacarídios, dissacarídeos e polissacarídeos. Como exemplo de alimentos ricos em carboidratos, 
podemos citar: arroz, pão, massa, açúcar e mel. 
LIPÍDIOS: são uma classe de macromoléculas que incluem as gorduras e substâncias semelhantes. 
Assim como os carboidratos, os lipídios estão relacionados com o fornecimento de energia. Além de 
serem moléculas armazenadoras de energia, eles apresentam outras funções, como: formação das 
membranas (fosfolipídios); proteção dos órgãos de impactos; e atuação na manutenção da temperatura 
do corpo. Margarina, óleo, carne gorda, noz e azeite são alimentos ricos em lipídios. 
ÁGUA:está presente em todos os alimentos, estando em menor ou em maior quantidade a depender 

do alimento analisado. Dentre os principais papéis exercidos pela água no corpo humano, podemos 
destacar: transporte de substâncias; eliminação de substâncias para fora do corpo; atuação como 
solvente; lubrificação de órgãos e tecidos; participação de reações químicas; e regulação da 
temperatura. São alimentos ricos em água: melancia, tomate, nabo, cenoura e melão. 
 

Micronutrientes 
SAIS MINERAIS: são nutrientes inorgânicos necessários em pequenas quantidades no nosso 

organismo. Dentre os principais sais minerais necessários ao funcionamento do nosso organismo, 
podemos citar: cálcio, fósforo, potássio, cloro, sódio, ferro e flúor. Cada sal mineral atua de forma 
diferente no corpo, por exemplo: o cálcio relaciona-se com a formação de ossos e dentes e o ferro 
atua como componente da hemoglobina. 
VITAMINAS: são moléculas orgânicas extremamente importantes para nosso organismo, entretanto, 
são necessárias em pequenas quantidades. As vitaminas podem ser classificadas em hidrossolúveis e 
lipossolúveis. No grupo das vitaminas hidrossolúveis estão a vitamina B e a vitamina C. Já no grupo 
das vitaminas lipossolúveis encontramos vitamina A, vitamina D, vitamina E e vitamina K. 
Elas exercem variadas funções no organismo: a vitamina A, por exemplo, é componente de pigmentos 
visuais e atuam na manutenção dos tecidos epiteliais; a vitamina K atua no processo de coagulação; e 
a vitamina C é importante na síntese do colágeno. 
Fibras 

As fibras são importantes na alimentação, entretanto, por não serem absorvidas, não são 
consideradas por alguns autores como nutrientes. Apesar de não serem assim classificadas, é 
importante que elas estejam presentes na dieta. 
As fibras atuam garantindo um bom funcionamento do intestino, prevenindo, por exemplo o câncer 
nessa região. Além disso, elas causam sensação de saciedade e diminuem a absorção de 
colesterol, gordura e açúcar. Frutas e verduras são alimentos ricos em fibras. 

 

ATIVIDADES: 

1) Uma alimentação adequada é aquela que inclui todos os nutrientes necessários para o 
funcionamento do nosso corpo. Entre os nutrientes que nos fornecem energia, podemos citar: 

a) Sais minerais     

b) Vitaminas   

c) Água   

d) Carboidratos 

e) Proteínas 

2) Relacione: 

(A) Alimentos construtores (B) Alimentos energéticos (C) Alimentos reguladores 

(   ) reconstrução dos tecidos e no crescimento do corpo 

(   ) regulam o funcionamento do nosso organismo 

(   ) dão energia ao nosso corpo 

https://brasilescola.uol.com.br/geografia/agua.htm
https://brasilescola.uol.com.br/quimica/calcio.htm
https://brasilescola.uol.com.br/quimica/fosforo.htm
https://brasilescola.uol.com.br/quimica/potassio.htm
https://brasilescola.uol.com.br/quimica/cloro.htm
https://brasilescola.uol.com.br/quimica/sodio.htm
https://brasilescola.uol.com.br/quimica/ferro.htm
https://brasilescola.uol.com.br/quimica/fluor.htm
https://brasilescola.uol.com.br/biologia/esqueleto-humano.htm
https://brasilescola.uol.com.br/biologia/dentes.htm
https://brasilescola.uol.com.br/biologia/hemoglobina.htm
https://brasilescola.uol.com.br/biologia/vitamina-b.htm
https://brasilescola.uol.com.br/biologia/vitamina-c.htm
https://brasilescola.uol.com.br/biologia/vitamina-a.htm
https://brasilescola.uol.com.br/biologia/vitamina-d.htm
https://brasilescola.uol.com.br/biologia/vitamina-e.htm
https://brasilescola.uol.com.br/biologia/vitamina-k.htm
https://brasilescola.uol.com.br/biologia/tecido-epitelial.htm
https://brasilescola.uol.com.br/biologia/coagulacao-sanguinea.htm
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MATEMÁTICA TEORIA – PROF.ª MARLI – 8º ANO 

1ºROTEIRO – MARÇO 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. 

 Observe que em cada uma das Propriedades das Potências, logo após os 

exemplos, tem uma atividade que deverá ser respondida. 

DICAS DE VÍDEO-AULAS:     https://youtu.be/P0O3sz-JYmk e  https://youtu.be/MQQJ-lxftro 

 

ATIVIDADE 3 – TEORIA DA MATEMÁTICA – 1° BIMESTRE 
 

                                             PROPRIEDADES DAS POTÊNCIAS 

 

As propriedades das potências são técnicas desenvolvidas para facilitar a realização de 

cálculos e a simplificação de expressões. 

1) MULTIPLICAÇÃO DE POTÊNCIAS DE MESMA BASE 

Para simplificar a multiplicação de potências de mesma base, conserva-se a base 

e somam-se os expoentes. 

                                   

Exemplos:  a) 83 · 82 = 83+2 = 85                b) 7 · 75 · 72   = 71+5+2 = 78                 c) 45 · 4-3 = 

45+(-3)  = 45-3 = 42 

 

2) DIVISÃO DE POTÊNCIAS DE MESMA BASE 

Na divisão de potências de mesma base, conservamos a base e subtraímos os 

expoentes.  

 

Exemplos:   a) 65 · 62 = 65-2 = 63                 b) 
76

72
   = 76 - 2= 74                 c)  42 · 4-3 = 42 - ( - 3 )  = 

42+3 = 45 

https://youtu.be/P0O3sz-JYmk
https://youtu.be/MQQJ-lxftro
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3) POTÊNCIA DE POTÊNCIA 

Ao calcular uma potência de potência, devemos conservar a base e multiplicar 

os expoentes. 

 

 

 

 

Exemplos:  a) (73)4 = 73.4 = 712            b) [(
1

5
)5]2 = (

1

5
)5.2 = (

1

5
)10          c) (23)-3 = 23 · (-3) = 2-9 

 

 

4) POTÊNCIA DE UM PRODUTO 

Dado uma multiplicação de dois números reais elevados a um expoente, 

podemos elevar cada um 

dos fatores a esse 

expoente. 

 
 
 
Exemplos: a) (4 · 7)5 = 45 · 75                           b)(2 · 3 · 5)4 = 24 · 34 · 54 

 

5) PRODUTO DE UM QUOCIENTE 

Dado uma divisão de dois números reais elevado a um expoente, podemos elevar 

o dividendo e o divisor a 

esse expoente. 

 
 
 

 

 

Exemplos: a) (12 : 5)3 = 123 : 53                         b) (13 : 3)5 = 135 : 35  
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A notação científica é uma forma de escrever números usando potência de 10. É utilizada para 

reduzir a escrita de números que apresentam muitos algarismos. Números muito pequenos ou muito 
grandes são frequentemente encontrados nas ciências em geral e escrever em notação científica facilita 
fazer comparações e cálculos. 
Um número em notação científica apresenta o seguinte formato:       N . 10n      
Sendo:          N um número real igual ou maior que 1 e menor que 10 
                       n um número inteiro. 
Exemplos 
a)  120 000 000 000 000 = 1,2 . 10 14 
b) 0, 0000000000235 = 2,35 . 10 - 11 
 

Como transformar um número em notação científica? 
O grande segredo para transformar um número em notação científica é o deslocamento da vírgula. Veja 
o passo-a-passo: 
1º Passo: Escrever o número na forma decimal, com apenas um algarismo diferente de 0 na frente da 

vírgula. 
2º Passo: Colocar no expoente da potência de 10 o número de casas decimais que tivemos que "andar" 

com a vírgula. Se ao “andar” com a vírgula o valor do número diminuiu, o expoente ficará positivo, se 
aumentou o expoente ficará negativo. 
3º Passo: Escrever o produto do número pela potência de 10. 
Exemplos: 

a) Escrever o número 456 000 000 em notação científica. 

 Primeiro “andar” com a vírgula, colocando-a entre o 4 e o 5, pois desta forma 

ficaremos apenas com o algarismo 4 antes da vírgula; 

 Para colocar a vírgula nesta posição verificamos que tivemos que “andar” 8 casas 

decimais para a esquerda, visto que nos números inteiros a vírgula se encontra no 

final do número. Neste caso o 8 será o expoente 

da potência de 10.  

Notação científica: 4,56 · 108 
 

 

b) O tamanho do vírus da gripe é de 0,0000000023 m. Como fica esse número escrito 

em notação científica? 

 Primeiro “andar” com a vírgula, colocando-a entre o 2 e o 3, pois desta forma 

ficaremos apenas com o algarismo 2 (que é o primeiro algarismo diferente de 0) 

antes da vírgula; 

 Para colocar a vírgula nesta posição 

“andamos” 9 casas decimais para a direita.  É 

necessário lembrar que ao colocar a vírgula depois 

do 2, o número ficou com um valor maior, então 
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para não modificar seu valor o expoente ficará negativo. 

         Notação científica: 2,3 · 19-9 

 Observação: Os números maiores que 1, quando são escritos em notação científica apresentam 

a base 10 com expoente inteiro positivo. Já os números menores que 1, quando escritos na notação 

científica, têm base 10 com expoente inteiro negativo. 

 

Outro exemplo: 

 

 

 

 

EXERCÍCIOS 
 

1) Escreva em notação científica os números que aparecem nas frases: 

a) O número de glóbulos vermelhos de um adulto é de 25 000 000 000. 

________________________________ 

b) A distância do planeta Vênus até o Sol é de 108 900 000 km. 

_______________________________________ 

c) A velocidade da luz é de 300 000 km/s. 

________________________________________________________ 

d) A espessura de uma folha de papel é de 0,002 mm. 

______________________________________________ 

e) A massa de um átomo de hidrogênio é de 0,00000000000000000000000166 g. 

_______________________ 

f) A distância da Terra à Lua é de aproximadamente 384 400 000 metros. 

______________________________ 

g) O primeiro filme do Homem-Aranha foi a maior bilheteria do ano de 2002 

nos Estados Unidos. No Brasil, foi visto por 8 500 000 espectadores. 

_______________ 

h) Nas histórias em quadrinhos do Homem-Aranha, o planeta dos Simbiontes 

fica a     6 300 000 000 quilômetros do planeta Terra. 

_____________________ 

            TESTES – Assinalar com um X a alternativa correta: 

 

2)  Um trilhão de reais é o valor pago por brasileiros em impostos. 

O impostômetro - painel que registra os impostos arrecadados pela União, 

estados e municípios - alcançou um trilhão de reais. Que potência de 10 é um 

trilhão? 

a.(     ) 1010                     b.(     ) 1011                      c.(     ) 1012                      d.(     ) 1013 
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3) O diâmetro de certa bactéria é de 4,5 · 10-6 m. Essa medida também pode ser escrita 

como: 

a.(     ) 0,00045 m           b.(     ) 0,000045 m           c.(     ) 0,0000045 m           

 d.(     )0,00000045 m 

 

4) A gripe é uma infecção respiratória aguda de curta duração causada pelo vírus 

influenza. Ao entrar no nosso organismo pelo nariz, esse vírus multiplica-se, 

disseminando-se para a garganta e demais partes das vias respiratórias, incluindo 

os pulmões. O vírus influenza é uma partícula esférica que tem um diâmetro 

interno de 0,00011mm. 

                                            Disponível em: www.gripenet.pt. Acesso em: 2 nov. 2013 (adaptado). 

Em notação científica, o diâmetro interno do vírus influenza, em 

mm, é: 

a.(     ) 1,1.10-1                                        c.(     ) 1,1.10-2                       

b.(     ) 1,1.10-3                           d.(     ) 1,1.10-4 

   

5) A distância média entre Saturno e o Sol é de 1,427 · 109  km. Na 

escrita decimal, esse valor corresponde a: 

a.(     )  1 427 km                                    c.(     ) 142 700 km          

b.(     ) 1 427 000 000 km                     d.(     ) 1 427 000 km 

 

6) O coração humano bate cerca de 3,6 · 107  de vezes em um ano.  

Em notação decimal esse valor corresponde a: 

a.(     ) 36                   b.(     ) 36 000 000            c.(     ) 360             d.(     ) 360 000  

 

7) O Rio Nilo é um dos mais compridos do mundo, com 6 695 000 metros de extensão. 

Como fica a escrita desse número em notação científica? 

a.(     ) 6,695 · 106              b.(     

) 66,95 · 105                      c.(     ) 

6,695 · 103                

d.(     ) 669,5 · 104 

                                                                                               Bons estudos!! Professora Marli 

   

  MATEMÁTICA GEOMETRIA – PROF.ª MARLI – 8º ANO 

1ºROTEIRO – MARÇO 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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ATIVIDADE 3 – GEOMETRIA – 1° BIMESTRE 

Neste roteiro de atividades iremos trabalhar exercícios referente os conteúdos 
desenvolvidos nas Atividades Remotas 1 e 2.  
 

 Ângulos (Definição, elementos e tipos de ângulos) 

 Bissetriz de um ângulo 

 Retas (paralelas, concorrentes e perpendiculares) 

 Ângulos formados pelas retas paralelas cortadas por uma transversal 

(correspondentes, alternos e colaterais) 

 

1) Sabendo que r//s e t é uma transversal, relacione os pares de ângulos com seus 

respectivos nomes: 

       ( A ) correspondentes          ( B ) colaterais          ( C ) alternos            ( D ) opostos pelo vértice 
 

          (     ) w e y 

          (     ) x e n 

          (     ) w e p 

          (     ) m e p 

          (     ) w e m  

          (     ) y e n 

          (     ) x e n 

          (     ) w e q 

2) Sabendo que na figura a seguir r // s, calcule a medida x. 

 

 

 

 

 

 

3) Na imagem a seguir, as retas u, r e s são paralelas e cortadas por uma reta t 

transversal. Determine o valor dos ângulos x e y. 

 

 

 

 

 

4) Qual a medida de cada ângulo obtido quando encontramos a bissetriz de um 

ângulo de 95°? 

Resposta: ___________________ 

 



17 
 

5) Determine o valor de α na figura abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 Assinalar com um X a alternativa correta: 

6) Na figura, sendo r // s, podemos afirmar que os ângulos �̂� e �̂�  são: 

 

       a.(     ) opostos pelo vértice 

       b.(     ) complementares 

       c.(     )  replementares 

       d.(     ) suplementares 

 

7) Dois ângulos opostos pelo vértice (o.p.v.) são: 

       a.(     )  colaterais 

       b.(     ) congruentes 

       c.(     ) rasos 

      d.(     ) correspondentes 

 

8) Na figura abaixo estão representadas as retas r, s e t. Sabendo-se que as retas r e 

s  são paralelas, o valor de y é: 

 

a.(     ) 120°  

b.(     )   90° 

c.(     )    60° 

d.(     )    30° 

 

 

 

9) Os valores de x, y, z e w, na figura abaixo, são, respectivamente: 

 

a.(     ) 35°, 60°, 95°, 60°. 

b.(     ) 35°, 40°, 95°, 40°. 

c.(     ) 35°, 50°, 95°, 50°. 

d.(     ) 95°, 35°, 50°, 65°.  

 

 

10) Se a soma das medidas de dois ângulos é 150°, e a medida de um deles é o dobro 

da medida do outro, então o menor deles mede: 

a.(     ) 40° 

b.(     ) 50°. 

c.(     ) 80°. 

d.(     ) 100° 
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11) Na figura abaixo, o ângulo x mede: 

 

a.(     ) 115°. 

b.(     ) 125°.  

c.(     ) 135°. 

d.(     ) 145°. 

 

12) Calcule a medida do ângulo representado pela letra A. 

 

a.(     ) 180° 

b.(     )   90° 

 c.(     ) 113° 

d.(     )    67° 

13) Qual é o valor de x na figura a seguir sabendo que 𝑂𝐶⃗⃗⃗⃗  ⃗ é bissetriz de AÔB? 

 

a.(     ) 44° 

b.(     ) 90° 

c.(     ) 22° 

d.(     ) 11° 

 

 

 

                                                          Professora Marli                                          

                                                                                                                          

EDUCAÇÃO FÍSICA – PROF.ª LILIAN – 8º ANO 

1ºROTEIRO – MARÇO 2021 
A alimentação saudável 

 O segredo da boa alimentação é saber equilibrar esses nutrientes escolhendo bem os itens que 

compõem a nossa mesa. É necessário ingerir os nutrientes atendendo as necessidades do organismo 

e repondo-os na medida correta, sem deixar faltar ou sobrar. 

 Uma alimentação muito rica em determinados tipos de nutrientes pode ser prejudicial. Se você 

ingere muitos ricos em gordura e açúcar, além de suas necessidades, o organismo irá armazenar esse 

excesso em forma de gordura, o que causará um sobrepeso e poderá até provocar obesidade. Por 

outro lado, a carência de determinados nutrientes pode levar a desnutrição grave, acarretando vários 

problemas de saúde. 

 Não existe uma formula secreta ou dieta perfeita, pois cada organismo tem necessidades 

diferenciadas. Quem gasta muita energia precisa repô-la, portanto, comer mais. O que devemos fazer 

é tomar alguns cuidados básicos, que valem para todos e garantem uma alimentação equilibrada. 

Ex: Substituir o refrigerante por um suco de fruta natural. Um doce por uma fruta. Um prato colorido é 

um bom sinal de prato saudável. 
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Água 

 Substância de fundamental importância para a nossa sobrevivência. A água compõe cerca de 

50% a 75% do nosso corpo, portanto, tem função construtora. Além da água que bebemos, ela também 

está presente nos alimentos que ingerimos (inclusive os sólidos). 

Os nutrientes e sua classificação 

 Podemos classificar os nutrientes em três categorias dependendo de suas funções. 

Função energética: fornece energia para o nosso corpo. 

Função construtora: responsável pelos processos de crescimento e 

desenvolvimento e renovação celular, ou seja, fornece matéria prima para a 

constituição de nossas células. 

Função reguladora: estabelece o equilíbrio das funções do organismo. Buscar 

regular o funcionamento de nosso corpo. 

Nutrientes são carboidratos, lipídios, proteínas e vitaminas. 

Atividades 

1) Por que a água é uma substância fundamental para a nossa sobrevivência? 

2) O que acontece se ingerirmos muitos alimentos ricos em gordura e açúcar? 

 

EDUCAÇÃO ARTÍSTICA – PROF.ª SILVIA – 8º ANO 

1ºROTEIRO – MARÇO 2021 
1º Texto Corpo sonoro 

     É possível fazer música sem instrumento? E usando o próprio corpo? 

     O corpo humano é capaz de produzir uma grande quantidade de sons, desde o som do coração 

batendo, os suspiros da respiração até a voz. Os povos antigos criavam rituais que envolviam a 

produção de sons, tanto com a voz quanto com objetos, essa forma de expressão se transformou no 

que chamamos música. 

     Cada cultura criou seu jeito de fazer música e interpretar canções com base nos materiais e no meio 

em que viviam. 

     Durante a idade Média, surgiu o canto sacro, nele a música é apenas cantada (a capela) sem 

acompanhamento instrumental. Esse tipo de música recebeu o nome de São Gregório, papa que 

comandou a igreja entre 590 e 604, era chamado de canto gregoriano, era realizado somente por 

monges - em uníssono   tinha uma única melodia, posteriormente foi chamado de Cantochão. 

     Na atualidade a execução de muitos cantos tradicionais, podemos ouvir inúmeras formas e técnicas 

de controle da voz. A variedade de sons que a voz humana pode criar têm parâmetros e classificação. 

     A classificação das vozes segue o seguinte padrão:  
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Vozes femininas: Contralto (a voz mais grave); Meio-soprano (uma voz intermediaria entre contralto 

e soprano); Soprano (mais aguda) 

Vozes masculinas: Baixo (mais grave); Barítono (intermediaria entre o baixo e o tenor); Tenor (mais 

aguda). 

     Um coro (ou coral) é um grupo de cantores profissionais ou amadores distribuídos por naipes 

segundo a tessitura de suas vozes, e uma atividade que envolve sociologia, a musicoterapia, 

antropologia, psicologia e antropologia. 

Pesquisa. 

Pesquise sobre os instrumentos usados pelo grupo Barbatuques e responda. 

1º Quantos integrantes tem no grupo? _________________________________ 

2º Desde quando eles estão juntos? __________________________________ 

3º Que tipo de instrumentos ele usam? ________________________________ 

4º Que tipo de música eles compõe? __________________________________ 

5º Você canta? Se sim em quais ocasiões? Faça uma lista de suas músicas preferidas  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

6º Assinale a alternativa correta. Ao longo da vida temos experiência com os mais variados sons isso 

cria em nós ........ 

(   ) Palavras-sons 
(   ) Sonoridades produzidas por animais 
(   ) Memória sonora 
(   ) Densidade sonora 
 

7º Assinale V para verdadeiro ou F para falso para as afirmações a seguir: 

(   )  Nossa memória sonora nos possibilita perceber e reconhecer os sons que são chamados de 

parâmetros sonoros. 

(    )  Densidade sonora é quando vários sons são emitidos ao mesmo tempo 

 

8º Numere a segunda coluna de acordo com a primeira 

( 1  ) Intensidade           (   ) Identifica o som permite reconhecer que emite o som 

( 2  ) Duração               (    ) Identifica se um som é forte ou fraco 

( 3  ) Timbre                  (   ) Identifica se um som é agudo, médio ou fraco 

(  4 ) Altura                    (   ) Identifica se um som é curto ou longo 

 

9º Patrimônio Cultural é o conjunto de bens culturais de um povo e pode ser material e imaterial. 

Assinale 1 para material e 2 para imaterial: 



21 
 

(   ) Partituras musicais                 (   )  Cantos 

(   ) Fotografias                             (   )  Prédios 

(   ) Danças                                    (   ) Cidades 

(   )  Receitas culinárias                 (   ) capoeira 

INGLÊS – 8º ANO 

1ºROTEIRO – MARÇO 2021 
Review Verb to be (ser ou estar) 

PRESENT  TENSE                 PAST  TENSE 

I am                                           I was 

You are                                      You were 

He is                                           He was 

She is                                         She was 

It was                                          It was 

We are                                        We were 

You are                                       You were   

They are                                      They were 

1 - Passe as frases para o tempo passado (PAST TENSE) 

a) I am on an airplane with my dad 

b) It is called a cup and the ball 

c) We are coming to Florida to live 

d) My father is very rest 

e) They are at home on Sunday 

f) She is very nice 

g) The teachers are surprise with them 

h) I am working in a factory 

                           PRESENT CONTINUOUS   

O Present continuous é formado por um verbo principal e um verbo auxiliar 

A construção frasal desse tempo verbal segue:  

Sujeito + verbo TO BE + verbo com ING + complementos 

          She             is                  watching                  TV 

          They           are                 talking                  about books 

2 - Complete as frases com Present continuous 

a) Joseph _______ride __________ of the bike. 

b) We _________ speak _________ German with them. 

c) Laryssa _______ listen _________ music. 

d) Marcelo and Susan __________ talk ____________ on the phone. 

e) Vanessa __________ dance ____________ ballet. 

f) Leo _________ read ________ a book. 

g) I _________ eat _________ sandwich. 

h) Jessica _________ do __________ the homework 

i) My father and I ____________ swim ______________ in a beach 

j) John ____________ wash ____________ the car 


