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GRAMÁTICA – PROF.ª CRISTIANE – 8º ANO 

4ºROTEIRO DE MAIO 2021 

                                ATIVIDADE GRAMATICAL 

                                                 1ª aula 

 

1 – A tira atende a fins: 

 (   ) científicos 

 (   ) filosóficos 

 (   ) humorísticos 

 

 2 – Assinale a passagem da tira em que se registra o emprego de uma locução adjetiva. Em 

seguida, grife-a: 

(    ) “[...] um bárbaro sem modos [...]”  

(    ) “E o que você disse?” 

(    ) “Essa foi uma resposta devastadora!”  

 

 3 – A locução adjetiva, identificada na questão anterior, caracteriza: 

 (   ) a Helga 

 (   ) o bárbaro Hagar 

 (   ) o amigo de Hagar 

 

  4 – Reescreva as frases a seguir, substituindo a locução adjetiva em destaque pelo adjetivo 

equivalente: 

a) Helga ficou sem paciência com Hagar. 

____________________________________________________________ 

 
b) Hagar é um homem de coragem! 

____________________________________________________________ 
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5 – Na frase “Eles vivem em um área montanhosa.”, o adjetivo “montanhosa” poderia ser 

substituído pela locução: 

_______________________________________________________________________________ 

 

LIPT – PROF.ª CRISTIANE – 8º ANO 

4ºROTEIRO DE MAIO 2021 

INTERPRETAÇÃO TEXTUAL 

 

1ª AULA 

Enquanto é maio 

Durante quatro ou cinco meses por ano, o Rio é uma cidade desesperadamente infernal, com o seu 

calor. E eis que de repente os termômetros se comportam e o céu azula e o ar se limpa e se purifica, 

o mar lava as suas ondas, as árvores pintam de luz o verde das suas folhas e tudo se adoça, dentro 

e fora dos seres humanos. 

 E me inquieto e quisera ser ubíqua e onipresente, pois não posso sair daqui, nem um minuto, e 

perder o Rio, nos seus dias de maio. E Petrópolis, ali, junto, está um delírio de beleza. Teresópolis, 

Friburgo, Penedo, Itatiaia, São Paulo, Caraguatatuba, Parati e Vila bela hão de estar igualmente 

esplendorosas. E que diremos de Salvador e Recife, quem sabe se até Brasília? Pois é maio em 

todas elas. O que sobremaneira nos inquieta, pois já não será possível festejar o acontecimento em 

todas essas latitudes. 

 E vos escrevo, vigiando a paisagem pelas janelas abertas, pois não sei se ficará muito tempo assim 

à minha espera. E tenho remorsos de ir ao cinema e teatro, pois é um privilégio assistir a tais 

espetáculos em maio, mas uma tristeza perder um minuto que seja de maio, do lado de fora deles. 

 E é mister reunir os amigos e amar mais do que nunca os bem-amados e agradecer – ah, não voz 

esqueçais – aos vossos deuses, não importa quais sejam, o breve, o precário, o maravilhoso 

privilégio de estardes vivos e sãos e alegres, em maio. 

Elsie Lessa. “A Dama da Noite”, p. 164, Livraria José Olympio Editora, Rio de Janeiro, 1963. 

 

                               2ª AULA 

Leitura 

Trabalhando com o dicionário. 

a) Retire dom texto as palavras desconhecidas. 

Onipresente 

Ubíqua 

Esplendorosa 

Sobremaneira 

Estardes 
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                                          3ª aula 

 

  1 – O texto lido é:  

a) um conto 

 b) uma crônica 

 c) uma reportagem  

d) um artigo de opinião 

 

  2 – Quem escreve o texto, o faz predominantemente na 1ª pessoa. Identifique uma passagem que 

comprova essa afirmação:  

_______________________________________________________________________________ 

 

 3 – No princípio do texto, a autora empregou o vocábulo “desesperadamente” para:  

 a) explicar o sentido do adjetivo que caracteriza a cidade do Rio. 

 b) criticar o sentido do adjetivo que caracteriza a cidade do Rio. 

 c) intensificar o sentido do adjetivo que caracteriza a cidade do Rio.  

d) complementar o sentido do adjetivo que caracteriza a cidade do Rio. 

 

 4 – No segmento “[...] pois não sei se ficará muito tempo assim à minha espera. ”, a que a 

escritora se refere? 

 a) a todas essas latitudes. 

 b) à paisagem pelas janelas abertas.  

c) ao cinema.  

d) ao teatro. 

 

  5 – Na parte “E tenho remorsos de ir ao cinema e teatro, pois é um privilégio assistir a tais 

espetáculos em maio [...]”, o termo “pois” indica: 

 a) um fato que justifica o outro. 

 b) um fato que se opõe a outro. 

 c) um fato que se soma a outro. 

 d) um fato que se alterna com outro. 

  6 – Em “[...] e agradecer – ah, não voz esqueçais – aos vossos deuses [...]”, a autora dialoga 

diretamente com o leitor para exprimir: 

 a) um desejo 

 b) um conselho  

c) uma ordem 

 d) uma advertência 
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                       HISTÓRIA – PROF.ª CLEIDE – 8º ANO 

4ºROTEIRO DE MAIO 2021 

Nome: 

 

Invasões Francesas no Brasil Colonial 
 

O território colonial brasileiro, pertencente a Portugal, sofreu várias tentativas de invasões francesas, 
que tiveram início no século XVI e perduraram até o século XVIII. 
Desde a chegada dos portugueses no Brasil, em 1500, os territórios recém-descobertos despertaram 
grandes interesses de outros povos europeus. No presente texto iremos abordar as tentativas de 
invasões francesas no território colonial brasileiro, que na época pertencia à metrópole Portugal. 
A França foi o primeiro reino europeu que contestou o Tratado de Tordesilhas (1494), que dividiu as 
terras descobertas na América entre Portugal e Espanha. O litoral brasileiro era constantemente 
frequentado pelos franceses desde o período da extração do pau-brasil. Os franceses, nessa época, 
mantinham permanentes contatos com os povos indígenas e dessa relação articulavam acordos e 
alianças com esses povos. 
No século XVI, mais especificamente no ano de 1555, os franceses fundaram a chamada França 
Antártica, na baía de Guanabara (atual Rio de Janeiro). Lá construíram uma sociedade com 
influências protestantes, uma vez que, no século XVI, milhares de protestantes europeus vieram em 
fuga da Europa para a América em consequência da perseguição católica durante a Contrarreforma 
religiosa (conjunto de medidas tomadas pela Igreja Católica com o surgimento das religiões 
protestantes). 
Sob a influência francesa, algumas partes do litoral brasileiro ganharam diversas feitorias e fortes 
(militares). O principal povo indígena que perpetuou a aliança com os franceses foi o Tamoio. Deste 
acordo surgiu a Confederação dos Tamoios (aliança entre diversos povos indígenas do litoral: 
tupinambás, tupiniquins, goitacás, entre outros), que possuíam um objetivo em comum: derrotar os 
colonizadores portugueses. 
Durante cinco anos, aproximadamente, ocorreram diversos conflitos entre os portugueses e a 
Confederação. No ano de 1567, os portugueses derrotaram a Confederação, extinguindo-a e 
expulsando os franceses do território colonial. 
Ao contrário do que muitos pensaram, os franceses não desistiram tão facilmente do Brasil. Eles 
foram expulsos do litoral brasileiro, da região sudeste (Rio de Janeiro), porém estabeleceram uma 
nova fixação no território durante o século XVII, mas na região nordeste, mais precisamente na 
cidade de São Luís (atual capital do Maranhão), onde fundaram, em 1612, a chamada França 
Equinocial. 
Outra vez, a França estava tentando desenvolver uma civilização no Brasil colonial. A metrópole 
Portugal, rapidamente, no intuito de não perder partes do território da colônia, enviou uma expedição 
militar à região do Maranhão. Essa expedição portuguesa atacou os franceses tanto por terra quanto 
por mar. No ano de 1615, os franceses foram derrotados e se retiraram do Maranhão, deslocando-
se para a região das Guianas, onde fundaram uma colônia, a chamada Guiana Francesa. 
Após duas tentativas mal sucedidas de estabelecimento de uma civilização francesa, nos séculos 
XVI e XVII, no Brasil colonial (França Antártida e França Equinocial), os franceses passaram a 
saquear, através de corsários (piratas), algumas cidades do litoral brasileiro, no século XVIII. A 
principal delas foi a cidade do Rio de Janeiro, de onde escoava todo ouro extraído da colônia rumo 
a Portugal. Uma primeira tentativa de saque, em 1710, foi barrada pelos portugueses; entretanto, no 
ano de 1711, piratas franceses tomaram a cidade do Rio de Janeiro e receberam dos portugueses 
um alto resgate para libertá-la: 600 mil cruzados, 100 caixas de açúcar e 200 bois. Terminavam, 
então, as tentativas de invasões francesas no Brasil. 
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Exercícios 
1- Por quanto perdurou as tentativas de invasões francesas no Brasil? 

 
 
 
 
 

2- Assinale a alternativa correta: Qual foi o Tratado assinado entre Portugal e Espanha que foi 
contestado pela França.  
(a) Tratado de Versalhes  
(b) Tratado de Verdum 
(c) Tratado de Tordesilhas  
(d) Tratado do Pão e Vinho.  

 
3- Em 1555, os franceses fundaram a chamada França Antártica na Baía da Guanabara (atual 

Rio de Janeiro). O que construíram no local?  
 
 
 
 
 
 

4- Que povos indígenas criaram alianças com os franceses? Com que objetivo? 
 
 
 
 
 
 

5- Assinale a alternativa correta: Mesmo derrotados e expulsos do território brasileiro, os 
franceses não desistiram e fixaram-se na região nordeste do país, em São Luís (atual 
Maranhão) e fundaram em 1612, a  
(a) França Antártica 
(b) França Equinocial  
(c) Guiana Francesa 
(d) Guiana Inglesa  
 

6- Em 1615, os franceses foram expulsos do nordeste brasileiro e passaram a saquear algumas 
cidades do litoral brasileiro, como o Rio de Janeiro. Por que insto ocorreu? Que decisões 
foram tomadas pelos portugueses? 

 
 
 
 
 
 
AULA 2 
 
As Invasões Holandesas no Brasil foram uma série de incursões da República das Províncias 
Unidas (Holanda) durante o século XVII. Ocorreram na Bahia em 1624, em Pernambuco no ano de 
1630 e no Maranhão em 1641.A finalidade era retomar e manter o controle sobre a produção e o 
comércio de açúcar no Nordeste, resultando no controle holandês desta região por quase 25 anos.Os 
flamengos sofreram com a resistência portuguesa e luso brasileira, com as inadaptações ao clima, 
doenças e outras intempéries, forçando-os a abandonar suas possessões em 1654. 
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Principais Causas De partida, vale ressaltar que, desde o início da empreitada açucareira foi 
financiada pelos holandeses, os quais se viram expulso do comércio de açúcar do Brasil assim que 
foi instituída a União Ibérica, que fundiu as coroas de Portugal e Espanha numa só. Como os 
flamengos eram inimigos da Coroa espanhola, foram proibidos de aportar em terras portuguesas e, 
por esse motivo, criaram em 1621, a “Companhia Holandesa das Índias Ocidentais”, com o objetivo 
de recuperar o lucrativo comércio que havia sido perdido. Assim, mercenários a serviço da República 
das Províncias Unidas invadiram as terras canavieiras para controlar a produção dos engenhos do 
Nordeste. 
 
Contexto Histórico: Resumo Em 1598, os holandeses fazem suas primeiras incursões com o 
navegador holandês Oliver Van Noord, que tentou saquear a Baía de Guanabara. Alguns anos mais 
tarde, no ano de 1624, têm início a primeira invasão holandesa propriamente dita ao nordeste 
brasileiro, contudo, ela fica restrita à Bahia. Neste mesmo ano, sob o comando de Jacob Willekens, 
cerca de 1500 homens conquistaram a cidade de Salvador, até que, no ano seguinte, uma poderosa 
esquadra formada por lusos e espanhóis (52 navios e 12 mil homens) reconquista o território perdido. 
Em fevereiro de 1630, percebendo a vulnerabilidade da região de Pernambuco, capitania rica e 
menos protegida, uma esquadra de 56 navios desembarca no litoral, tomando Olinda facilmente.O 
mesmo não ocorre em Recife, ocupado com muita dificuldade, graças técnicas de guerrilha utilizadas 
pelos defensores. Em 1635, os efetivos holandeses em Pernambuco chegavam facilmente a 5500 
homens armados. Assim, sem os reforços esperados, a resistência comandada por Matias de 
Albuquerque (1580-1647) a partir do Arraial de Bom Jesus, foge para a Bahia em 1635, deixando a 
região para os holandeses. Com a conquista do território, fazia-se necessária a presença de uma 
figura que centralizasse as funções políticas e militares da “Nova Holanda”. Desse modo, é nomeado 
administrador geral do Brasil Holandês o Conde João Maurício de Nassau (1604-1679), que chega 
em 1637, acompanhado por inúmeros profissionais liberais, como médicos, arquitetos, cientistas e 
artistas. Não obstante, devido fraca defesa militar de Olinda, a cidade de Recife é designada como 
sede da Nova Holanda. Durante o seu governo, houve um forte estímulo à recuperação da produção 
açucareira, bem como a realização de obras de urbanização no Recife, com reflexos evidentes no 
desenvolvimento regional. 

Em 1640, Portugal consegue sua independência em relação à Espanha e, no ano seguinte, é 
assinado um armistício de dez anos entre Portugal e Holanda, o que permitiu aos holandeses 
consolidarem sua dominação, sobretudo após a invasão do Maranhão em 1641, quando estende 
seus limites entre o Ceará e o rio São Francisco. No ano de 1643, devido a desacordos com 
a Companhia Holandesa das Índias Ocidentais, o Maurício de Nassau regressa a Europa. Pouco 
tempo depois, a situação pacífica com os senhores de engenho local começa a se deteriorar, uma 
vez que eles não conseguem mais horar as dívidas contraídas junto aos holandeses, culminando 
na Insurreição Pernambucana de 1645.A partir dela, e com o auxílio militar de portugueses e 
ingleses, os luso brasileiros expulsam os holandeses definitivamente do Brasil em 1654.  

 
Exercícios 
1- (Fuvest) Foram, respectivamente, fatores importantes na ocupação holandesa no Nordeste do 
Brasil e na sua posterior expulsão 

a) o envolvimento da Holanda no tráfico de escravos e os desentendimentos entre Maurício de 
Nassau e a Companhia das Índias Ocidentais.  

b) a participação da Holanda na economia do açúcar e o endividamento dos senhores de engenho 
com a Companhia das Índias Ocidentais.  

c) o interesse da Holanda na economia do ouro e a resistência e não aceitação do domínio 
estrangeiro pela população.  

d) a tentativa da Holanda em monopolizar o comércio colonial e o fim da dominação espanhola em 
Portugal.  

 

https://www.todamateria.com.br/uniao-iberica/
https://www.todamateria.com.br/estado-da-bahia/
https://www.todamateria.com.br/estado-de-pernambuco/
https://www.todamateria.com.br/mauricio-de-nassau/
https://www.todamateria.com.br/estado-do-maranhao/
https://www.todamateria.com.br/estado-do-ceara/
https://www.todamateria.com.br/companhia-das-indias-ocidentais/
https://www.todamateria.com.br/revolucao-pernambucana/
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2- (PUC-RS) As invasões holandesas no Brasil, no século XVII, estavam relacionadas à necessidade 
de os Países Baixos manterem e ampliarem sua hegemonia no comércio do açúcar na Europa, que 
havia sido interrompido 

a) pela política de monopólio comercial da Coroa Portuguesa, reafirmada em represália à 
mobilização anticolonial dos grandes proprietários de terra.  

b) pelos interesses ingleses que dominavam o comércio entre Brasil e Portugal.  
c) pelos interesses comerciais dos franceses, que estavam presentes no Maranhão, em relação ao 

açúcar.  
d) pela Guerra de Independência dos Países Baixos contra a Espanha, e seus consequentes 

reflexos na colônia portuguesa, devido à União Ibérica. 
 

3- (UEPR) Leia o texto: 

"Nassau chegou em 1637 e partiu em 1644, deixando a marca do administrador. Seu período é o 
mais brilhante de presença estrangeira. Nassau renovou a administração (...) foi relativamente 
tolerante com os católicos, permitindo-lhes o livre exercício do culto, como também com os judeus 
(depois dele não houve a mesma tolerância, nem com os católicos, nem com os judeus — fato 
estranhável, pois a Companhia das Índias contava muito com eles, como acionistas ou em postos 
eminentes). Pensou no povo, dando-lhe diversões, melhorando as condições do porto e do núcleo 
urbano (...), fazendo museus de arte, parques botânicos e zoológicos, observatórios astronômicos." 

Esse texto se refere: 

a) à chegada e à instalação dos puritanos ingleses na Nova Inglaterra, em busca de liberdade 
religiosa.  

b) à invasão holandesa no Brasil, no período de União Ibérica e à fundação da Nova Holanda no 
Nordeste açucareiro.  

c) às invasões francesas no litoral fluminense e à instalação de uma sociedade cosmopolita no Rio 
de Janeiro.  

d) ao domínio flamenco nas Antilhas e à criação de uma sociedade moderna, influenciada pelo 
Renascimento.  

 

  

GEOGRAFIA – PROF.ª SANDRA – 8º ANO 

4ºROTEIRO DE MAIO 2021 

 

 

(EF08GE13) Analisar as características do desenvolvimento cientifico e tecnológico e 

relacionar com as transformações dos tipos de trabalho e influências na economia dos 

espaços urbanos e rurais e diferentes países da América e África. 

UNIDADES TEMÁTICAS Mundo do Trabalho 

GEOGRAFIA   PROFESSORA SANDRA 

SOBRAL 

4º ROTEIRO 12ª ATIVIDADE 8 ANOS 
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OBJETO DE CONHECIMENTO> Os diferentes contextos e os meios técnicos e tecnologia na 
produção 

AULA 1 É PRECISO LER PARA ENTENDER  

OS TECNOPOLOS 

 Uma das estratégias que os países mais ricos adotaram para promover o desenvolvimento 
científico e tecnológico apoiou-se na concentração de empresas e laboratórios de alta tecnologia nas 
mais avançadas universidades e centros de pesquisa.  Nasceram, assim, as chamadas indústrias da 
informação e do conhecimento que empregam mão de obra altamente qualificada, como as de 
informática (peças – hardwares – e sistemas – softwares – de computadores) e de internet; 
microeletrônica (chips e circuitos miniaturizados); telecomunicações; biotecnologia; robótica; etc. O 
Vale do Silício (Silicon Valley), localizado no estado da Califórnia (Estados Unidos), é o mais antigo 
e ainda o mais importante tecnopolo do mundo. Criado no início da década de 1950, a partir de um 
complexo de indústrias do setor eletrônico, instalado ao redor das universidades de Stanford e da 
Califórnia, esse tecnopolo serviu de modelo e, entre as décadas de 1970 e 1980, difundiu-se para 
outros países desenvolvidos. Como por exemplo, podemos citar os tecnopolos de Cambridge, no 
Reino Unido; de Paris e Toulouse, na França; de Munique e Frankfurt, na Alemanha; de Tsukuba e 
Tóquio, no Japão; entre outros. Os tecnopolos podem ser considerados um dos símbolos da 
superioridade cientifica e tecnológica dos países mais ricos em relação ao mundo subdesenvolvido. 

Com base no texto, responda às questões: 

1. Os tecnopolos expressam a relação entre a ciência, pesquisa e desenvolvimento nos países 
desenvolvidos? 
 
 
 
 

2. Em sua opinião, os tecnopolos são importantes para o desenvolvimento de um país?  Escreva 
um texto apresentando sua opinião quanto a esse assunto. 
 
 

 

  

 

 

 

 

AULA 2 É FUNDAMENTAL FAZER A LEITURA 

Geolink Leia o texto a seguir: 

Relações Brasil – África 

 Com representações diplomáticas no continente africano, o Brasil alcançou, nos últimos 
anos, um novo patamar em sua relação com a África. Antes de 2003, havia apenas 18 embaixadas 
e um consulado em território africano. Dez anos depois, o governo havia ampliado o número de 
representações diplomáticas e dado um salto no intercambio comercial de 410%, segundo a APEX 
(Agencia Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos). [...] 

 Dentre as muitas iniciativas importantes, o Brasil abriu um escritório da Embrapa em Gana e 
uma fábrica de antirretrovirais em Moçambique. Desde o início, a batalha era pela África. [...] 
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 O historiador Alberto da Costa e Silva, que foi embaixador na Nigéria e no Benim, lembra 
que, nos anos 1990, as relações comerciais e diplomáticas declinavam. Em 1993, o Brasil tinha 24 
diplomatas na África, em 1993, eram 34. [...] 

 Quando o processo de descolonização na África ganhou força (na década de 1980), o Brasil 
foi um dos primeiros a buscar parcerias com as novas nações africanas independentes, sendo 
pioneiro a reconhecer a independência de Angola, em 1975. Atualmente, a África registra taxas 
elevadas de crescimento, acima da média mundial. [...] 

 A economia africana tem previsão de crescimento de cerca de 50% - de 1,1 bilhão de 
dólares [em 2015] para 3,17 bilhões de dólares até 2019. Em 2030, mais de 500 milhões de 
africanos pertencerão à classe média. A população será também, majoritariamente jovem, com 
cerca de 680 milhões de pessoas – ou seja, cerca de 60% da população – abaixo dos 25 anos. 

 O continente está sendo disputado palmo a palmo desde o ano de 2000 pelos países em 
desenvolvimento, sobretudo a China, mais também Índia, Turquia, Rússia, Cingapura, Tailândia, 
além das grandes potencias colonizadoras., Grã-Bretanha e França, e os países ricos, 
principalmente EUA e Japão. Todos percebem que a África é a maior reserva natural de riquezas 
do mundo, que são essenciais para o desenvolvimento de cada um destes países, sobretudo por 
conta das terras agricultáveis para a plantação de alimentos, além de petróleo, gás natural. 

 Segundo o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, em 2000, o total de 
exportação brasileira para a África era mais de 1,3 bilhões de dólares. Em 2015, esse número foi 
mais de 8,2 bilhões de dólares. Em relação à importação, o saldo foi de 2,9 bilhões, em 2000, para 
8,7 bilhões, lembrando que, em 2014, as importações superaram os 17 bilhões. [...] Fonte: LUIZ, 
Natalia da. Brasil-África: A importância da representação diplomática e da cooperação com o 
continente africano. Por dentro da África, 6 jun. 2016. Disponível em: 
http://www.pordentrodaafrica.com/brasil-africa/brasil-africa-importancia-da-representacao-
diplomatic-e-da-cooperacao-com-o-continente-africano Acesso em: 20 ago. 2018. 

Agora, responda: 

1. Que dados demonstram a aproximação do Brasil com a África? 
 
 

 

 

2. Por que o continente africano está despertando o interesse de tantos atualmente? 
 
 
 

 

 

AULA 3 

CONEXÕES COM HISTÓRIA 

**Leia o texto e responda às questões a seguir. 

A tecnologia africana 

 Os ciclos econômicos da Formação Histórica do Brasil estão intimamente ligados aos 
conhecimentos técnicos e tecnológicos da história africana. [...] Os principais ciclos econômicos da 
nossa história são: extrativista de produtos tropicais da cana e do açúcar, da mineração de ouro, do 
algodão e do café. {Existem ciclos outros de importância relativa menor e existem áreas econômicas 
que não constituem um ciclo, mas tem importância econômica como é o caso da pesca, onde temos 
conhecimento africano nas embarcações e nas técnicas de pesca. [...] Os ciclos econômicos 

 

 

http://www.pordentrodaafrica.com/brasil-africa/brasil-africa-importancia-da-representacao-diplomatic-e-da-cooperacao-com-o-continente-africano
http://www.pordentrodaafrica.com/brasil-africa/brasil-africa-importancia-da-representacao-diplomatic-e-da-cooperacao-com-o-continente-africano
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agrícolas são de produtos tropicais desconhecidos da Europa antes de 1400, e de grande expansão 
em amplas regiões africanas. As culturas da cana-de-açúcar e do café são culturas de complexidade 
na sua base técnica, envolvendo diversas etapas e diversos conhecimentos, quanto à escolha do 
solo, ao plantio, tratamento da planta, colheita e processamento do produto. Estes conhecimentos 
foram importados da África, através da mão de obra africana. 

 No caso do açúcar a complexidade aumenta quando da produção do açúcar, que era um 
segredo dos portugueses, obtido da mão de obra africana já em Portugal, nos Açores, e aperfeiçoado 
no Brasil. [...] O café é uma planta etíope e seu cultivo era realizado em uma ampla região da África 
oriental. A cultura do café é uma cultura agrícola de grande complexibilidade, um processo de divisão 
de trabalho bastante sofisticado para a agricultura dos séculos XVIII e XIX. 

 Outros produtos agrícolas tiveram importância econômica regional e são de origem africana, 
como o “coco da Bahia” e o azeite de dendê. Mesmo o inhame e o milho, plantas básicas da 
alimentação nacional, que por muitos são considerados de origem indígena, eram culturas 
amplamente realizadas na África e de conhecimento de mão de obra africana instalada no Brasil. [...] 

 A mineração brasileira do período colonial tem como principal produto a produção de ouro em 
grandes escalas. Vejam que a escala de produção não implica apenas a abundância do produto, 
mas também as formas técnicas da sua extração. A mina de grandes proporções, mesmo que a céu 
aberto, faz parte de um conhecimento específico. A mineração na mesma forma e na mesma escala 
da brasileira já era realizada em pelo menos duas regiões africanas, da África Ocidental e da região 
de Zimbábue. O período do ciclo do ouro do Brasil foi um período de muita inovação de técnicas, 
graças à base de conhecimento africano transferido para o Brasil. A exploração muitas vezes não se 
restringe à mineração, mas também à fundição, às profissões de ourives e â produção de joalheria. 

 Os ciclos econômicos da história brasileira foram possíveis de sucesso em muito devido aos 
conhecimentos da mão de obra africana. Muitas especializações agrícolas e de mineração 
encontradas na África não eram de domínio europeu e foram realizadas no Brasil em virtude da 
importação de africanos. 

CUNHA, JUNIOR, Henrique. Tecnologia africana na formação brasileira. Rio de Janeiro: CEAP, 2010. 
Disponível em: www.ifrj.edu.br/webfm_send/268 Acesso em: 14 set. 2018. 

a) Quais foram as contribuições africanas para os ciclos econômicos brasileiros? 

 

 

 

b) Em que outros campos são possíveis notar a influência africana na sociedade brasileira? 

 

 

 

 

            

 

REFERÊNCIAS> CURRICULO PAULIST HABILIDADES ESSENCIAIS. 

Livro didático> Teláris Geografia  J. W. VESENTINI / VANIA VLACH. 

 

 

 

http://www.ifrj.edu.br/webfm_send/268
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CIÊNCIAS – PROF.ª KARINA – 8º ANO 

4ºROTEIRO DE MAIO 2021 

 
Sugestão de aulas complementares: https://www.youtube.com/watch?v=ao08twBWNZg - 

EQUILÍBRIO TÉRMICO E TEMPERATURA DA TERRA 
https://www.youtube.com/watch?v=YGeUfbhx624 - Equilíbrio Termodinâmico e vida na Terra - 

Aula 01 
 

EQUILÍBRIO TÉRMICO E VIDA NA TERRA 
 

O equilíbrio térmico tem um papel fundamental na vida terrestre. Sem a presença dos gases 
estufa na atmosfera terrestre, grande parte da radiação térmica do planeta o deixaria, propagando-
se para o espaço. Com o passar do tempo, isso causaria um grande resfriamento em todo o planeta, 
fazendo com que os oceanos congelassem-se com o passar do tempo. 

Além disso, os oceanos têm um papel fundamental no equilíbrio térmico do planeta. Em 
virtude de sua grande massa e calor específico, os oceanos são dotados de uma enorme 
capacidade térmica, isto é, precisam receber enormes quantidades de calor para ter a sua 
temperatura alterada. Por esse motivo, são capazes de regular de maneira muito eficiente a 
temperatura do planeta. Regiões distantes dos oceanos e com pouca água costumam apresentar 
grandes amplitudes térmicas, como no caso dos desertos, que são extremamente quentes durante 
o dia e congelantes durante a noite. 

Portanto, o equilíbrio térmico é um processo de fundamental importância para a manutenção 
dos processos físicos, químicos e biológicos do planeta e, dessa maneira, imprescindível para a 
existência da vida na Terra. 
 

 A atmosfera e o equilíbrio térmico 
A figura mostra os processos que ocorrem na nossa atmosfera. 

 
Considere que o Sol é nosso grande provedor de calor, assim a energia solar recebida 

corresponde a 100% do calor que chega à atmosfera terrestre. Do total, 30% do calor é devolvido ao 
espaço pelo processo de reflexão e 70% é absorvido pelo planeta. 

A reflexão ocorre na própria atmosfera (6%), nas nuvens (20%) e na própria superfície do 
planeta. Observe que as nuvens refletem o maior montante do calor recebido. 

Os 70% do calor recebido é absorvido pela atmosfera (16%), pelas nuvens (3%), pelos 
oceanos e pela superfície do planeta (terra, asfalto, areia, floresta etc., 51%). 

Você já sentiu um vento quente, o asfalto quente ou a água do mar quente, sim? Isso mostra 
que eles recebem a luz do Sol e absorvem seu calor durante o dia, da mesma forma que nossa pele 
quando estamos diretamente no Sol. 

Mas os processos não param aí, a Terra também irradia energia na forma de calor para o 
espaço pelos processos mostrados em vermelho na figura 1. De onde vem a energia que a Terra 
irradia? Vem da energia solar absorvida. 

Temos 6% de energia irradiada diretamente para o espaço e 64% irradiada através da 
atmosfera e nuvens. A atmosfera e as nuvens carregam o calor irradiado pela terra, oceanos, 
florestas etc., através do vapor de água e das correntes de ar. 

Observe agora que parte da radiação emitida pela Terra é reabsorvida na atmosfera (15%), 
ficando presa. Isso é o que chamamos de efeito estufa natural. 

O problema é o aumento da quantidade de gases do efeito estufa devido às atividades 
antrópicas. Uma quantidade maior desses gases implica o aumento dessa porcentagem e implica 
ainda o aumento da temperatura média da Terra. Vamos estudar o efeito estufa em outro momento. 

Agora basta saber que qualquer desequilíbrio nesse ciclo impacta diretamente na temperatura 
média da Terra e na possibilidade de manutenção da vida. 

https://www.youtube.com/watch?v=ao08twBWNZg
https://www.youtube.com/watch?v=YGeUfbhx624
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Esse é um novo argumento a favor do consumo consciente e da economia sustentável. 
 
ATIVIDADES 
 

1) Tendo como base exclusivamente o que é delimitado pelo enunciado da lei zero da termodinâmica: 

“Se dois corpos se encontrarem em equilíbrio térmico com um terceiro corpo, então, esses corpos 

estarão em equilíbrio térmico entre si”, assinale a alternativa correta: 

A) O calor é uma grandeza escalar e é medido em joules, de acordo com o SI. 

B) O calor é sempre transferido dos corpos mais frios em direção aos corpos mais quentes. 

C) O calor é transferido espontaneamente entre corpos de diferentes temperaturas. 

D) O calor é transferido mesmo após o equilíbrio térmico ter sido estabelecido. 

E) O calor pode ser transferido por meio dos processos de condução, convecção e radiação. 

 

2) Existe um processo de transferência de calor que pode ocorrer mesmo na ausência de um meio 

físico. O nome que se dá a esse processo é: 

A) convecção 

B) vaporização 

C) radiação 

D) evaporação 

 

3) Observe a charge abaixo e responda a seguinte questão: A tirinha faz referência a uma 

propriedade de uma grandeza Física. Qual é a função do JORNAL utilizado pelo homem neste caso? 

Explique. 

 

 
 

 

 

TEORIA – PROF.ª MARLI – 8º ANO 

4ºROTEIRO DE MAIO 2021 

 
ORIENTAÇÕES: 

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

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

resoluções. 

 
AULA 1 - DICAS DE VÍDEO-AULAS 
Adição e subtração de monômios: https://youtu.be/G9LMuhnTuvQ 
Adição e subtração de monômios: https://youtu.be/DH7Rz6Sl7RQ 
Redução de termos semelhantes: https://youtu.be/HcgXLQz61cg 
 
 

 

 

 

https://youtu.be/G9LMuhnTuvQ
https://youtu.be/DH7Rz6Sl7RQ
https://youtu.be/HcgXLQz61cg
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ADIÇÃO E SUBTRAÇÃO DE 

MONÔMIOS 

AULA 2                                            

 

 

 

A soma ou a subtração algébrica é feita somando-se ou subtraindo-se os coeficientes dos 
termos semelhantes e repetindo a parte literal. 

Só podemos efetuar a adição e subtração de monômios entre termos semelhantes. E 
quando os termos envolvidos na operação de adição ou subtração não forem semelhantes, 
deixamos apenas a operação indicada. 

(Obs.: Termos semelhantes ou monômios semelhantes são aqueles que possuem a 
mesma parte literal, ou seja, mesmas letras com mesmos expoentes). 

Veja os exemplos: 
 
1) Dado os termos 5xy2 e  20xy2, como os dois termos são semelhantes podemos efetuar 

a adição e a subtração entre deles.  
 
• 5xy2 + 20xy2 devemos somar apenas os coeficientes e conservar a parte literal. 
 
  
 

 
• 5xy2 - 20xy2 devemos subtrair apenas os coeficientes e conservar a parte literal. 

 

 

 

     

2) Como simplificar o polinômio 4x2 + 12y3 – 7y3 – 5x2 , já que nem todos os seus termos  
são semelhantes? 
 

 4x2 + 12y3 – 7y3 – 5x2   → devemos primeiro unir os termos semelhantes. 

 12y3 – 7y3 + 4x2 – 5x2 → agora efetuamos a soma e a subtração dos termos 
semelhantes. 

 5y3 – x2 → como os dois termos restantes não são semelhantes, devemos deixar 
apenas indicado à operação de monômios. 
 

Nesse caso, fizemos uma redução de termos semelhantes.  
 
 

Outros exemplos: 

 

a) a) 4y + 16 y = 20y 
b)  
c) b) 7ab – 13ab = - 6ab 
d)  
e) c) 6x2 – 4x2 + 10x2 = 12x2 
f)  
g) d) -14x2y3 – 2x2y3 – x2y3 = - 17x2y3 

e) 7ab + 15 abc – 3ab + 2abc = 

      7ab – 3ab + 15abc + 2abc = 
      4ab + 17abc 
 

f) 8x + 4x – 3y – x + y = 

      8x + 4x - x – 3y + y = 

      11x – 2y 

 

 

 

 

5xy2 + 20xy2 = 25 xy2 

5xy2 - 20xy2 = - 15 xy2 
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AULA 3                                           

EXERCÍCIOS 
 

1) Indique e calcule: 

a) a diferença entre 9xy e 5xy : 9xy - 5xy  = 4xy 

b) a soma de 9ab e 11ab: ________________________________________ 

c) a soma de 3x2 e -12x2 : ________________________________________ 

d) a diferença entre 4,5y e 3y : ____________________________________ 

e) a soma de -4,9b2 e -5,8b2 = ____________________________________ 

 

2) Simplifique as expressões reduzindo os termos semelhantes: 
 
a)4m + m = __________________________ 
 
b) – 7x – x = _________________________ 
 
c) xy – 10xy = ________________________ 
 
d) 0,5m2 + 2m2 = ______________________ 
 
e) 6t – 4t – 2t = ________________________ 
 
f) 15a – 3a – 8a = ______________________ 
 
g) 18b2 – 10 + 8b2 – 2 = _________________ 
 
h) 2m + 3n – 10m + 8n = ________________ 

 
 

3) Simplifique as expressões, reduzindo os termos semelhantes. 
a) a + 1 + a – 7 = ________________________________ 
b) - 9x + 5m + 7x – 2m = __________________________ 
c) xy2 + 9x2y2 – x2y2 + 10xy2 = ______________________ 
d) 3x + 5x – y + 2x – 3y = __________________________ 

 
4) Escreva uma expressão simplificada que represente o perímetro do retângulo. 

 

 
 
 
 
 
AULA 4                                           

 
5) A figura desenhada na lousa representa um retângulo: 

 
Escreva uma expressão simplificada para o 
cálculo do perímetro do retângulo. 
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6) O resultado de 7x4 – 8x4 é: 
     a.(     ) x4            b.(     ) – x4            c.(     ) 15x4            d.(     ) -15x4 

 

7) O  resultado de - 6abc – 5abc é: 
     a.(     ) 11 abc         b.(     ) -11abc       c.(     ) 11a2b2c2          d.(     ) -11a2b2c2  
 
8) O resultado de -3x – 0,2x é: 
    a.(     ) -2,8x          b.(     ) -3,2x2          c.(     ) -3,2x            d.(     ) +3,2x  
 
9)  O polinômio que representa o perímetro do retângulo abaixo é: 
 

     a.(     ) 6x + 8 
     b.(     ) 3x + 4 
     c.(     ) 4x + 8 
     d.(     ) 6x + 12 
 
 
 

 
 

10) No topo de um edifício de 15x + 7 metros de altura se encontra uma bandeira que 
mede 4x metros de altura. A fórmula que determina a distância d que há do solo à 
extremidade da bandeira é: 

 
a.(     ) 11x + 7 
b.(     ) 19x + 7 
c.(     ) 19x + 11 
d.(     ) 15x + 11 
 
 
 
 
 
 
 
 

AULA 5 – Explicação e correção das atividades via Google Meet e Whatsapp                                            

 

GEOMETRIA – PROF.ª MARLI – 8º ANO 

4ºROTEIRO DE MAIO 2021 

 

ORIENTAÇÃO: 

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

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

resoluções. 

 
AULA 1  
DICAS DE VÍDEO-AULAS 
Classificação dos quadriláteros: https://youtu.be/03tONGr6qLE 
As principais características dos quadriláteros: https://youtu.be/9VUMf2M2Azc 

 

https://youtu.be/03tONGr6qLE
https://youtu.be/9VUMf2M2Azc
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  QUADRILÁTEROS - continuação 

 

CLASSIFICAÇÃO DOS QUADRILÁTEROS 

Há quadriláteros que, por terem características especiais, recebem nomes especiais. 

TRAPÉZIOS: apresentam um par de lados 
paralelos.  Esses lados são chamados de 
bases do trapézio. 
 
 
        
 
 
 
 
 

PARALELOGRAMOS: apresentam dois pares 
de lados opostos paralelos. 
               

Obs: Trapézios são quadriláteros que têm um par de lados paralelos, então podemos considerar 

que paralelogramos são trapézios especiais. 

Classificamos os trapézios em:  

 
Trapézios retângulos: tem 
dois ângulos retos. 
 
 

 
 
 
 
 
Trapézios isósceles: têm um 
único par de lados opostos 
congruentes. 
 

Trapézios que não são 
isósceles e nem retângulos 
são chamados de trapézios 
escalenos. 

 

Entre os paralelogramos, há alguns que recebem nomes específicos. 

Retângulos: são paralelogramos que 
apresentam 4 ângulos retos. 
 
 
 
 
 

Quadrados: são paralelogramos que 
apresentam 4 ângulos retos e 4 lados 
congruentes. 
 
 
 
 
 
 

 

Losangos: são quadriláteros que 
possuem 4 lados congruentes 
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AULA 2 

EXERCÍCIOS 

1) Quanto mede cada um dos ângulos de um quadrado? ________ 

 
2) Verdadeiro (V) ou Falso (F) ? 

     a.(     ) Todos os quadriláteros são trapézios.  
     b.(     ) Todos os quadrados são losangos.  
     c.(     ) Todos os retângulos são quadrados.  
     d.(     ) Todos os quadrados são retângulos.  

 
3) Um losango possui cada lado com medida de 10,9 cm. Qual é o perímetro desse 

losango? 

 
 

4) Os desenhos abaixo representam figuras planas que têm em comum a propriedade 

de terem: 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) Que triângulos são obtidos quando traçamos uma diagonal de um quadrado? 

   a.(     ) Dois triângulos acutângulos isósceles. 
   b.(     ) Dois triângulos acutângulos equiláteros. 
   c.(     ) Dois triângulos retângulos escalenos. 
   d.(     ) Dois triângulos retângulos isósceles. 
 

6) Um serralheiro desenhou um quadrilátero com todos os lados do mesmo 

comprimento, mas os ângulos não eram retos. Que figura esse serralheiro 

desenhou? 

   a.(     ) Quadrado          b.(     ) Losango          c.(     ) Retângulo          d.(     ) Trapézio 
 

7) Quantos retângulos há nesta figura? (Observe com muita atenção!) 

                                  a.(      ) 6            c.(     ) 9 
                              b.(      ) 8            d.(     ) 10 

 

 

 

 

 

 

a.(     ) pelo menos um ângulo reto. 

b.(     ) todos os lados de mesma 

medida. 

c.(     ) lados opostos paralelos dois 

a dois. 

d.(     ) lados consecutivos de 

mesma medida. 
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8) Observe as figuras abaixo: 

Responda: Dessas figuras, quais são : 

a) Quadriláteros? ____________________________ 

 
b) Trapézios? _______________________________ 

 
c) Paralelogramos? __________________________ 

 
d) Losangos? _______________________________ 

 
e) Retângulos? ______________________________ 

 
f) Quadrados? ______________________________ 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

9)     

 
 
 
 

     Um exemplo de figura que prova que essa proposição é falsa é:  
     a.(     ) Losango          b.(     ) Trapézio          c.(     ) Retângulo          d.(     ) Quadrado 
 

 
10) Um quadrilátero convexo PQRS Tem ângulos internos P = 90°, Q = 120°, R = 60° . O 

ângulo interno S do quadrilátero mede: 

   a.(     ) 60°              b.(     ) 70°               c.(     ) 90°               d.(     ) 100° 
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EDUCAÇÃO FÍSICA – PROF.ª LILIAN – 8º ANO 
4ºROTEIRO DE MAIO 2021 

Nome do aluno  Ano/Série  Nº 

     

12ª ATIVIDADE – Educação Física 

                                                         

Esportes de precisão 

 Os esportes de precisão são aqueles nos quais o resultado da ação motora tem como 

objetivo atingir com um objeto algum tipo de alvo estático ou em movimento. A pontaria é a 

capacidade mais importante nesses esportes. Exemplos: bocha, croquet, curling, golfe, sinuca, tiro 

com arco, tiro esportivo, esgrima etc. Esportes de precisão são também aqueles que têm como 

foco a precisão do atleta, a sua eficiência. Dessa forma, esses esportes dependem quase que 

exclusivamente da capacidade do praticante. 

Analisando as imagens abaixo você perceberá claramente as características destes esportes: 

 

Figura 1 Bocha                     Figura 2 Curling                        Figura 3 Tiro Esportivo 

                              

Figura 4 Golfe                Figura 5 Tiro com arco                    Figura6 Dardo 

Para saber mais  

Histórico das modalidades 

Golfe 

 A palavra golfe tem origem do inglês golf, que por sua vez provém do alemão kolbe, 

significando taco. Considerado um esporte de elite por muitas pessoas, sua real origem é bastante 

discutida, sendo que a mais aceita é a sua criação pelos escoceses que já o praticavam por volta 

de 1400 – Escócia. 
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BOLICHE   

 Século XII: Surgiu na Inglaterra um jogo de boliche na grama, que tinha por objetivo colocar 

a bola o mais perto possível do alvo, porém sem derrubá-lo. Século XIX: A versão com 10 pinos 

(“ten pin bowling”) dispostos na forma triangular, foi criada nos Estados Unidos, e depois, no século 

XX se expandiu para o mundo. 

 SINUCA 

  Na verdade, a história da sinuca começou na Índia, em 1875, em um período de chuva, mas 

o jogo já era praticado de diferentes formas desde o século XV. Esta data aponta o início do 

snooker que conhecemos hoje, nessa época o jogo ainda era na grama e jogado com o “massa”, 

haste com ponteiro em forma de espátula. 

                                                                             Fonte: PRÁTICAS CORPORAIS Educação Física 

Editora Moderna  

                                                                                                                  Google: Histórico das 

modalidades 

Atividades 

Com base nos textos acima, responda as seguintes questões: 

1- Qual é o objetivo dos esportes de precisão? 

A- Atingir com um objeto algum tipo de alvo estático ou em movimento. 

B- Chutar a bola pelo campo. 

C- Jogar em equipe. 

D- Nadar numa piscina olímpica. 

 
2- Assinale a alternativa correta referente às modalidades pertencentes à categoria de esportes 
de precisão: 

 
A- Jiu -Jitsu, Boliche, Basquete, Futsal, Croqué, Esgrima e Handebol. 

B- Golfe, Voleibol, Sinuca, Capoeira, Natação, e Curling. 

C- Golfe, Boliche, Sinuca, Tiro, Esgrima e Curling. 

D- Pólo aquático, Boliche, Atletismo, Tiro, Croqué, Esgrima e Ciclismo. 

 
3- Por que o voleibol e o atletismo não são considerados esportes de precisão? 

 
 A - Porque utilizamos bola durante esses jogos. 

     B - Porque não têm como objetivo alcançar um alvo com um objeto. 
     C- Porque os jogadores correm muitos nessas categorias. 
     D- Porque são realizados em espaços abertos. 
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EDUCAÇÃO ARTÍSTICA – PROF.ª SILVIA – 8º ANO 

4ºROTEIRO DE MAIO 2021 

 

NOME__________________________________________ANO____Nº___ 

1ª Aula Ações Corporais  

       A dança é uma linguagem artística. Para criar nessa linguagem é importante ter intenção 

poética, ou seja, um jeito de criar de se movimentar criado para expressar uma sensação, uma ideia. 

     Para começar a falar em dança, precisamos voltar nossa atenção para a qualidade do 

movimento humano. Quando nos referimos à qualidade, estamos falando das características, do 

modo como o movimento acontece. Esses movimentos podem ser rápidos, lentos, pesados, fortes, 

livres ou precisos. Nosso corpo possui as chamadas funções mecânicas – dobrar, esticar, torcer – 

mesmo sentados, nós dobramos esticamos, ainda que muito pouco, 

     As ações corporais como, correr, rolar, rodar, balançar etc. podem ser acrescidas de ações 

contrastantes ex. correr-parar; crescer-diminuir; aparecer-sumir e ações complementares; 

desmanchar-derreter-ruir. Esses movimentos corporais podem ser transformados em dança, por 

meio de seus elementos: o tempo, o espaço, o peso, e a fluência. 

     O dançarino e coreógrafo húngaro Rudolf Laban (1879-1958), foi um incansável pesquisador do 

movimento e estabeleceu alguns parâmetros de ações que podem ser realizadas pelo corpo e 

nomeou de fatores do movimento. São eles:  

Fluência diz respeito ao controle do movimento ex. controlado, restrito, cortado Espaço como nos 

movimentamos no espaço ex. direto, multifocado, flexível.    Peso diz respeito da força empregada 

na ação leve ou firme.                         

Tempo relaciona-se à velocidade e a duração se um gesto súbito como um susto, ou sustentado 

como uma espreguiçada.  

Atividades RESPONDER COM LETRA BASTÃO 

1ºQuais são os fatores do movimento e quem os nomeou? ________________________________ 

 

 

2º Assinale V para verdadeiro e F para falso  

(   ) Rudolf Laban morreu em 1980 

(   ) Quem pesquisou os fatores do movimento foi Ivaldo Bertazzo 

(   ) as ações corporais podem ser contrastantes e complementares 

(   ) um movimento cotidiano pode se transformar em dança 

(   ) o corpo pode se movimentar no espaço de maneira multifocada 

 

3º A dança é uma ________ artística, para _____ nessa linguagem é importante ter __________ 

poética, ou seja, um jeito de criar de se __________ criado para expressar uma sensação, uma ideia. 

Assinale a alternativa que completa a frase corretamente 

(   ) atividade, escrever, vontade, comunicar 

(   ) linguagem, falar, intenção, movimentar 

(   ) linguagem, criar, intenção, movimentar  

(   ) atividade, criar, intenção, movimentar 

 

 

 

2ª aula Tipos de dança: a dança e as danças 
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      A dança não é só dançar, pode-se escrever sobre dança, fazer figurino, propor sequências de 

movimentos ou coreografias, sugerir iluminação; a dança, é parte desse conjunto para apreciação e 

entendimento.  

     Há danças com narrativas bem lineares, com clara semelhança à linguagem verbal; umas buscam 

manter-se fiel ao verbal (porém ela não é uma mímica do verbal, é uma criação), outras, apesar da 

história, buscam outros significados na própria movimentação, no figurino. 

     Cada dança tem sua proposta. Como reconhecer ou praticar a dança étnica, dança de rua, o balé 

romântico, a dança moderna, a dança contemporânea? Como olhar para esta imensa diversidade?  

Para isso o importante é ter conhecimento das características artísticas para analisá-las. 

     Ainda nos resta os ideais do balé romântico: a heroína triste, sobre-humana, capaz de morrer ou 

enlouquecer por amor, “apague-se a realidade que a arte é fuga para um mundo encantado”. No balé 

romântico preserva-se uma hierarquia de reis e rainhas, príncipes, ao manter o corpo de baile, 

primeiros bailarinos, estrelas etc. 

     A dança moderna veio ao encontro de mudanças que já estavam acontecendo. Sem fadas ou 

bosques encantados. O tema e os personagens principais eram o homem moderno com seus 

conflitos, sociais e políticos mostrados por meio da dança, causando estranhamento. Os bailarinos 

agora de pés descalços, movimentando o tronco de um modo flexível, usam o solo sentando-se ou 

ajoelhando, o que não é usado no balé clássico. 

     A dança contemporânea, é esta que temos assistido, não há um modo definido de fazê-la. Existem 

tantas quantos forem seus criadores. Não existe hierarquia, o melhor corpo, todos são solistas, usam 

várias mídias TV, DVD, múltiplas sonoridades, improvisação, deslocamento do centro do palco, 

emprego de técnicas de danças populares, yoga, esporte, pesquisa de linguagem. 

 

Atividades RESPONDER COM LETRA BASTÃO 

1º Sem ser na função de intérprete cite três possibilidades de se trabalhar com 

dança__________________________________________________________________________ 

 

2º Qual o requisito necessário para se reconhecer uma modalidade de dança? 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

3ª Quais eram os temas tratados na dança moderna? ____________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

4ºCite cinco características da dança contemporânea:____________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

5º A hierarquia do balé romântico era baseada na Corte essa afirmativa é: 

                            (   ) Verdadeira            (   ) Falsa 

 

 

 

 

 



24 
 

INGLÊS – 8º ANO 

4ºROTEIRO DE MAIO 2021 

 
Leia o texto abaixo para responder as questões de 1 a 10. 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kevin Clothing and Shoes 
Fortaleza, Ceará. 
 
Emily, 
Through this e-mail, I come to inform you that your resume has been analyzed by our company and 
that you have been approved to be part of our team. We will be very happy to have you as a sales 
supervisor. But you need to do some exams to be admitted. Therefore, you need to appear tomorrow, 
02/17/2021, at 9 am, in the human resources room for more information. 
 
We wait for you! Thanks! 
 

Thomas Charlie (Human Resources Manager) 
February 16, 2021, Fortaleza, Ceará! 

 
Questão 1 -  What is the genre of the text? 

a) Ticket. 
b) Office. 
c) Curriculum. 
d) E-mail. 
 
Questão 2 - The subject of the message sent is about: 

a) Job. 
b) Holidays. 
c) Debt. 
d) School. 
 
Questão 3 - What was analyzed by Kevin Clothing and Shoes? 

a) A letter. 
b) A newspaper. 
c) A message. 
d) A resume. 
Questão 4 - Segundo o texto, qual profissão está sendo ofertada pela empresa para a Emily? 
a) Gerente. 
b) Administradora.  
c) Supervisora. 
d) Técnica. 
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Questão 5 - Emily will work in the area of: 
a) sales. 
b) administration. 
c) maintenance. 
d) information technology. 
 
Questão 6 - For Emily to be admitted she needs to do: 
a) exercises. 
b) proof. 
c) reading. 
d) exams. 
 
Questão 7 - No trecho: “But you need...”, a palavra grifada estabelece ideia de 
a) adição. 
b) oposição. 
c) explicação. 
d) dúvida. 

 
Questão 8 - What is the purpose of the text? 
a) Inform about a job approval. 
b) Describe a work history. 
c) Narrating an important event. 
d) Advertise a digital product about marketing. 
 
Questão 9 - What time should Emily attend the Company? 
a) Nine o'clock at night. 
b) Six o'clock in the afternoon. 
c) Eight o'clock in the afternoon. 
d) Nine o'clock in the morning. 
 
Questão 10 - According to the text, what expression was used for Thomas Charlie to say goodbye? 
a) Excuses! 
b) Bye! 
c) What's new? 
d) Thank you! 
 
 
 

 


