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PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

Rua Joaquim de Oliveira, 410 - Jd. Cruzeiro – Mairinque/SP 
CNPJ (MF) 45.944.428/0001-20 – CEP: 18.120.000 / Fone (11) 4718-9090 

 

4º ROTEIRO - ATIVIDADES DOMICILIARES 8º ANO 

ORIENTAÇÕES PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES 

 

 Não é preciso imprimir as atividades. 

 As atividades devem ser realizadas no próprio caderno e na sequência 

apresentada.  

 Se for possível realizar a impressão, as atividades podem ser respondidas no 

próprio roteiro. 

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

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

solicite ou busque ajuda para realizá-las.  

 É sugerido que a sequência de atividades seja realizada um pouco por dia. 

 Para garantir aprendizado e aproveitamento do seu tempo não deve deixar 

acumular atividades e/ou, querer fazer num único dia.  

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

com o documento de registro de suas tarefas (o seu caderno), não se esqueça 

de colocar a data no início das atividades diárias. 

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

em casa: revistas, livros, jornais, rótulos de produtos, propagandas, 

embalagens, bulas, cartazes, letreiros, ou qualquer outro material que tenha e 

possa ser lido. 

 Reserve um horário do dia para a leitura. 

 Quando o aluno for menor de 10 anos, façam a leitura juntos, 15 minutos diários 

são suficientes, conte histórias que você ouviu quando era criança. É bom para 

você e excelente para seu filho.  

 É importante que as crianças e adolescentes realizem as atividades com a 

colaboração ou supervisão de um adulto. 
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A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONTINUA COM OS 
SEGUINTES PARCEIROS E PROJETOS, CONTAMOS COM SUA 

COLABORAÇÃO. 
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DICAS AMBIENTAIS PARA OS TEMPOS DE ISOLAMENTO 
 

Atividades domiciliares para familiares e estudantes:  
 

http://meioambientenasescolas.org.br/atividade-reciclagem/ 

 

 
 

http://meioambientenasescolas.org.br/atividade-reciclagem/
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LEITURA, INTERPRETAÇÃO E PRODUÇÃO DE TEXTO 

Orientações 

   Leia com MUITA atenção, retorne ao caderno do ano anterior para consulta, além disso quem 

tiver a possibilidade faça uso do dicionário e da internet  

 

TEXTO I: O texto “A bola”, é uma crônica. Ele descreve um fato do cotidiano e aborda um 

assunto atual: o uso excessivo da tecnologia. 

Leia a crônica e a seguir, responda às questões de 1 a 9. 

A bola 

O pai deu uma bola de presente ao filho. Lembrando o prazer que sentira ao ganhar a sua 
primeira bola do pai. 

O garoto agradeceu, desembrulhou a bola e disse “Legal!”. Depois começou a girar a bola, à 
procura de alguma coisa. 

— Como é que liga? — perguntou. 
— Como, como é que liga? Não se liga. 
O garoto procurou dentro do papel de embrulho. 
— Não tem manual de instrução? 
O pai começou a desanimar e a pensar que os tempos são outros. Que os tempos são 
decididamente outros. 
— Não precisa manual de instrução. 
— O que é que ela faz? 
— Ela não faz nada. Você é que faz coisas com ela. 
— O quê? 
— Controla, chuta… 
— Ah, então é uma bola. 
— Claro que é uma bola. 
— Uma bola, bola. Uma bola mesmo. 
— Você pensou que fosse o quê? 
— Nada, não. 
O garoto agradeceu, disse “Legal” de novo, e dali a pouco o pai o encontrou na frente da 

tevê, com a bola nova do lado, manejando os controles de um videogame. Algo chamado Monster 
Ball, em que times de monstrinhos disputavam a posse de uma bola em forma de bip eletrônico 
na tela ao mesmo tempo que tentavam se destruir mutuamente. 

O garoto era bom no jogo. Tinha coordenação e raciocínio rápido. Estava ganhando da 
máquina. 

O pai pegou a bola nova e ensaiou algumas embaixadas. Conseguiu equilibrar a bola no peito 
do pé, como antigamente, e chamou o garoto. 

— Filho, olha. 
O garoto disse “Legal”, mas não desviou os olhos da tela. O pai segurou a bola com as 

mãos... Talvez um manual de instrução fosse uma boa ideia, pensou. Mas em inglês, para a 
garotada se interessar.        (Luís Fernando Verissimo) 

 

Vocabulário 

Manejando: usando, mexendo. 
Mutuamente: troca, o que acontece ao mesmo tempo. 
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QUESTÃO 01 

Você acha que situações assim como a do texto, realmente podem acontecer ou o autor 
exagerou, para chamar a atenção dos leitores? Explique. 

 QUESTÃO 02 

Marque a alternativa correta. Qual é o objetivo do autor? 

a. Que o leitor apenas acredite nele e 
concorde com tudo o que foi escrito. 

b. Que o leitor pare de jogar videogame. 

c. Que o leitor reflita sobre a infância de hoje 
comparando-a com a de antigamente. 

d. Que o leitor leia mais. 

QUESTÃO 03 

O tema central da crônica é: 

a. As crianças e o uso excessivo das 
tecnologias. 

b. O futebol. 

c. O sedentarismo. 

d. A falta de paciência dos adultos. 

QUESTÃO 04 

Quais gírias você usaria para substituir “legal”? 

QUESTÃO 05 

Por que o menino ficou procurando um botão para ligar a bola? 

a. Por que não tinha o que fazer. 

b. Para provocar o pai. 

c. Para passar o tempo. 

d. Por que atualmente a maioria dos 
brinquedos são eletrônicos. 

QUESTÃO 06 

Se pudesse recomendar um brinquedo ou uma brincadeira (que não seja ligado à tecnologia) 
para as crianças do futuro, qual seria? Justifique sua resposta. 

QUESTÃO 07 

Ao desembrulhar a bola, o menino disse “legal!”, mas será que ele realmente gostou do presente? 

a) Sim, pois se não tivesse gostado ele diria. 

b) Não, ele esperava que o brinquedo fosse 
mais divertido. 

c) Não, pois ele detestou a cor do brinquedo. 

d) Sim, ele correu para a rua jogar com os 
amigos. 

QUESTÃO 08 

Nesta crônica o narrador também participa da história ou não? Reescreva um trecho da crônica 
que comprove isso. 

QUESTÃO 09 

No final do texto, o pai acha que um manual de instruções em inglês, faria com que a bola ficasse 
mais interessante. Qual é o motivo desta afirmação? 

a) A dificuldade das crianças em ler textos 
em português. 

b) Os altos preços dos produtos nacionais. 

c) Os brinquedos importados chamam mais a 
atenção das crianças. 

d) O manual em inglês seria mais 
interessante. 
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TEXTO II - Leia o trecho de uma crônica de Antônio Prata e responda às questões de 10 a 16 

 

CRUZAMENTO 

[...] Meu carro corta com esforço a geleia modorrenta em que o ar se transformou nesse 
verão. Um casal de adolescentes começa a atravessar a rua, de mãos dadas, à minha frente. 
Fora da faixa. Eles dão uma olhada para o meu carro, de leve, calculando. A garota faz menção 
de apressar o passo, o garoto a dissuade com um olhar de esguelha e, talvez, um sutil aperto de 
mão. Eles seguem seu ritmo, lento, ruma à outra calçada. 

[...] 

Percebo então que quem atravessou a rua à minha frente não foi um casal de adolescentes, 
foi a adolescência. E quem freou o carro não fui eu, mas a idade adulta. Pois é assim que a 
adolescência lida com o mundo. Não capitula, arrisca, peita. “Imagina se eu mudo meu ritmo, o 
mundo que se acostume a ele!”, e porque os adolescentes têm um anjo protetor dos mais 
poderosos ou, pelo menos, uma sorte do tamanho de um bonde, acontece de chegarem, quase 
sempre, sãos e salvos do outro lado da rua. 

Já a idade adulta pondera, põe o pé no freio quando convém, faz concessões, dirige afinada 

com a sinfonia dos outros, dentro dessa outra geleia modorrenta cujo nome, hoje, soa tão 

adolescente: sistema. E por isso me irrito, porque ali, naquela rua, diminuindo meu ritmo, me 

percebo velho, adequado, apascentado. Eles vão no ritmo deles, a realidade que se vire, e é 

assim, distraídos, que mudam o mundo. 

 

QUESTÃO 10 

Um conflito corriqueiro entre motorista e pedestre leva o narrador a refletir sobre as fases da vida. 
O fato que provoca essa reflexão é: 

a) Um casal de adolescentes atravessa a rua na frente de seu carro em movimento e ele reduz 
a marcha. 

b) O casal atravessa a rua fora da faixa de pedestres. 

c) Os adolescentes não respeitam os sinais de trânsito. 

d) O narrador percebe que envelheceu. 

 

QUESTÃO 11 

 No texto, há uma opinião do narrador em: 

a) “Um casal de adolescentes começa a atravessar a rua [...]” 

b) “[...] os adolescentes têm um anjo protetor dos mais poderosos [...]” 

c) “[...] dão uma olhada para o meu carro [...]” 

d) “Fora da faixa.” 

 

QUESTÃO 12 

 É possível identificar o tema do texto, pois nele há um narrador: 

a) Adolescente, conforme se percebe na frase “Imagina se eu mudo o meu ritmo, o mundo que 
se acostume a ele!”. 

b) Adulto, refletindo sobre a arrogância da juventude. 

c) De faixa etária indefinida, que censura a adolescência. 

d) Adulto, refletindo sobre a passagem do tempo e suas próprias limitações. 
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QUESTÃO 13 

 O narrador apresenta suas ideias com ponderação, sem ser irônico. Assinale a única passagem 
em que isso não acontece: 

a) “[...] com um olhar de esguelha e, talvez, um sutil aperto na mão.” 

b) “[...] um anjo protetor dos mais poderosos ou, pelo menos, uma sorte [...]” 

c) “Pois é assim que a adolescência lida com o mundo.” 

d) “[...] acontece de chegarem, quase sempre, sãos e salvos [...]”  

 

QUESTÃO 14 

 No fragmento “[...] e é assim, distraídos, que mudam o mundo”, o termo em destaque significa: 

a) Despreocupados. 

b) Enganados. 

c) Esquecidos. 

d) Iludidos. 

 

QUESTÃO 15 

Você concorda com a opinião do autor sobre como os adolescentes lidam com o mundo? 

Explique. 

QUESTÃO 16 

Você já vivenciou uma situação semelhante a que foi tratada no texto? Explique. 

 

PRODUÇÃO TEXTUAL 

Agora é sua vez. 

Leia o início da crônica de Luís Fernando Verissimo e dê continuidade ao texto elaborando um 
bom desfecho. 

Brincadeira 

Começou como uma brincadeira. Telefonou para um conhecido e disse: 

- Eu sei de tudo. 

Depois de um silêncio, o outro disse: 

- Como é que você soube? 

- Não interessa. Sei de tudo. 

- Me faz um favor. Não espalha. 

- Vou pensar. 

- Pelo amor de Deus. 

- Está bem. Mas olhe lá hein? 

Descobriu que tinha poder sobre as pessoas (...) 
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GRAMÁTICA 
Orientações 

 

Leia com MUITA atenção, retorne ao caderno do ano anterior para consulta, além disso quem 
tiver a possibilidade faça uso do dicionário e da internet. 

 

Leia atentamente os quadros explicativos, copie em seu caderno de gramática e se achar 

necessário, realize uma pesquisa sobre os temas para ampliar seu conhecimento. 

 

As orações são formadas por sujeito e predicado.  

Sujeito é o ser de quem se informa alguma coisa; predicado é o termo que contém a 
informação declarada sobre o sujeito. 

Exemplo: A bússola / era muito importante para a navegação. 

 

                      Sujeito                               Predicado 

                    (Quem? / O que?)             (Informação declarada sobre o sujeito) 
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O predicado pode ser classificado em predicado verbal, predicado nominal e predicado verbo-

nominal. Vamos trabalhar com o predicado verbo-nominal. 

 

 Predicado Verbo-nominal 

O predicado tem como função indicar o que acontece ao sujeito da oração e pode ser 

classificado em predicado verbal, predicado nominal e predicado verbo-nominal. Vamos trabalhar 

com o predicado verbo-nominal. 

Predicado verbo-nominal – apresenta dois núcleos: um núcleo verbal (verbo transitivo ou 

intransitivo, que expressa ação) e um núcleo nominal (predicativo do objeto ou predicativo do 

sujeito, que indica uma qualidade ou um estado). Pode ser formado por: 

 
Verbo transitivo + objeto + predicativo do sujeito 
O pai   chegou à casa cansado. 
Sujeito                   Predicado verbo-nominal 
 
(apresenta: verbo significativo: chegou e predicativo do sujeito: cansado) 
 
Verbo intransitivo + predicativo do sujeito 
A funcionária  chorava ansiosa. 
Sujeito               Predicado verbo-nominal 
 
(apresenta: verbo intransitivo: chorava e predicativo do sujeito: ansiosa) 
 

 

Leia o texto, a seguir, e responda as questões 1 e 2.  

 

QUESTÃO 01 

 A frase que forma o título é uma oração com sujeito e predicado. Responda a seguir: 

a) Qual é o sujeito dessa oração? 

 

b) Qual é o predicado dessa oração? 
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QUESTÃO 02 

 Leia as orações. 

“Os chineses criaram a bússola.” “Os chineses inventaram o sorvete”. 

a) Grife a parte que contém a informação declarada a respeito do sujeito. 

b) Como se chama essa parte da oração? 

 

Leia a tirinha do Armandinho e responda as questões 3 e 4. 

 

QUESTÃO 03 

 Reescreva as orações da tirinha e separe o sujeito do predicado. 

QUESTÃO 04 

 Na oração “Garfield, você tem um mau hábito”, o predicado classifica-se em: 
 

a) Verbal, pois o núcleo é um verbo significativo. 

b) Nominal, pois o núcleo é um predicativo do sujeito. 

c) verbo-nominal, pois possui dois núcleos: um verbo significativo e um predicativo. 

 

QUESTÃO 05 

Junte as duas orações e forme uma terceira com predicado verbo-nominal. 

a) O avião decolou. O avião estava lotado.  

b) Mara concluiu seu trabalho. Mara estava satisfeita. 

c) O jardineiro regou o jardim. O jardim estava florido. 

d) João saiu. João estava nervoso. 

 

QUESTÃO 06 

 Indique a alternativa em que o predicado é verbo-nominal: 

a) O animal foi encontrado vivo.               

b) Aquele homem tornou-se milionário.    

c) Alguns jogadores estão contundidos.   

d) Os alunos parecem desinteressados. 
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QUESTÃO 07 

Observe a oração abaixo e assinale a alternativa correta: 

             “A despedida deixou a mãe aflita.” 

Podemos afirmar que o predicado é: 

a) Verbo-nominal, porque seus núcleos são um verbo, que indica uma ação praticada pelo 

sujeito e um predicativo do objeto.   

b) Nominal, porque o verbo é de ligação.       

c) Verbal, porque o verbo é de ligação e são atribuídas duas características ao sujeito.     

 

Leia e responda as questões 8 e 9. 

 

QUESTÃO 08 

Escreva se as frases estão na voz ativa, passiva ou reflexiva. 

a) O Universo será dominado pelos computadores. __________________________              

b) A mulher queimou-se com o ferro de passar roupas. _________________________         

c) As doações serão distribuídas pelos responsáveis das arrecadações. ____________________ 

d) Os jornais informam as notícias. ________________________ 

 

 

 

 

 

 

VOZES VERBAIS é a forma assumida pelo verbo para indicar a relação existente entre o sujeito 
– agente ou paciente – e a ação por ele expressa. 
 
VOZ ATIVA: quando o sujeito é agente, isto é, pratica a ação expressa pelo verbo. 
 
Ex: Eles sortearam o prêmio. 
 
     Sujeito agente eles. 
 
VOZ PASSIVA: ocorre quando o sujeito é paciente, isto é, recebe ou sofre a ação expressa pelo 
verbo. 
 
Ex: O prêmio foi sorteado pela equipe organizadora. 
 
     Sujeito paciente.  Agente da ação verbal. 
      (Recebe a ação)     (Faz a ação de sortear) 
 
VOZ REFLEXIVA: ocorre quando o sujeito é agente e paciente, isto é, pratica e recebe, ao 
mesmo tempo, a ação expressa pelo verbo. 
 
Ex: A criança machucou-se com o brinquedo. 
 
       (A criança praticou e recebeu a ação)    
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Leia a tirinha e responda. 

 

 
 

QUESTÃO 09 

a) O que as personagens parecem estar fazendo? 

b) Encontre na tirinha uma frase com o verbo na VOZ PASSIVA. 

 

QUESTÃO 10 - Ortografia 

Procure as palavras e complete-as corretamente. 

S ou Z:   

gosto_o 

cafe_al 

qui_emos 

burgue_a 

a_eite 

vi_inho 

teimo_o 

poeti_a 

cru_eiro 

framboe_a 

 

G ou J: 

cere_eira 

mon_e 

vare_ista 

_en_ibre 

via_em 

ti_ela 

via_ar 

_eito 

ori_em 

berin_ela 

 

R H J E I T O O S A E W K M P O T Y 

L T E Q U I S E M O S O E O V C H B 

Y R B E G O S T O S O E E N I R U F 

H A C E R E J E I R A T N G A R R R 

H G H L R E V C G C I U A E G N A A 

E E O T M I R I T S T G Z U E I I M 

P N R R O U N N A F C E E E M L C B 

E G I R Z H E J O J T S I M O S I O 

T I G E L A R O E N A R T M O O T E 

A B I C A F E Z A L S R E C O P W S 

T R E V I Z I N H O A L V U A S E A 

O E E V A R E J I S T A T F C B O I 

 



 

TEORIA DA MATEMÁTICA 

POLINÔMIOS 

Qualquer adição algébrica de monômios denomina-se polinômios 

 

São exemplos de polinômios: 

●    

●  

●  

●  

Os monômios que formam um polinômio são denominados termos do polinômio. 

Exercícios 

1. Considere que a altura da Torre Eiffel, em Paris, seja de h metros. Sabe-se que ela é 

200,7metros mais alta que a estátua da Liberdade, em Nova Iorque. Escreva o polinômio que 

representa a altura, metros, da estátua da Liberdade. 

   

 

2.  Em um estacionamento, há x carros e y motos. Escreva o polinômio que representa: 

a) o número de veículos que estão no estacionamento. 

b) o número de rodas dos veículos que estão no estacionamento. 

3. Uma livraria oferece aos clientes cadastrados um desconto fixo de x reais mais um desconto de 

y reais por livro comprado. Charles é um cliente cadastrado que comprou 10 livros. Qual é o 

polinômio que expressa, em reais, o desconto dado nessa compra? 

4. Uma pessoa tem de tomar um remédio homeopático da seguinte forma: no 1º dia x gotas e nos 

dias seguintes duas gotas a mais que no dia anterior. O frasco de remédio ficou vazio após o 

preparo da dose do 6º dia. 

a) Qual é o polinômio que representa a dose que a pessoa tomou no último dia? 

b) Se nesse último dia a pessoa tomou 15 gotas, quantas ela tomou no 1º dia? 

 

 



 

POLINÔMIO REDUZIDO 

Observe o seguinte polinômio: 

 

Como podemos obter a forma reduzida deste polinômio? 

Para isso devemos primeiro agrupar seus termos semelhantes:  

 

Feito isso partimos para o cálculo dos termos semelhantes:  

 

 

Assim encontramos o polinômio reduzido  . 

Um polinômio reduzido de um termo é um monômio, com dois termos é chamado binômio, 

e reduzido de três termos trinômio. Os reduzidos com mais de três termos não tem nome 

particular. 

5.  Observando a figura, responda: 

 

a) Que polinômio representa o perímetro 

desta figura? 

b) Qual é a forma reduzida desse polinômio? 

c) O polinômio obtido é um binômio ou 

trinômio? 

 

6. Observe as caixas: 

 

 

a) Se colocarmos as três caixas juntas numa 

balança, qual o polinômio reduzido que 

expressa o total de quilogramas que a 

balança vai marcar? 

b) Se x = 1,2, calcule o valor numérico desse 

polinômio. 

c) Supondo que a balança marque um total 

de 11,70 Kg, qual o valor de x? 

 

 

 



 

7. Uma fábrica de doces distribui seus produtos através de 5 pontos-de-venda: , , ,  e . 

Esses pontos estão separados entre si pelas distâncias indicadas na figura seguinte. Escreva o 

polinômio reduzido que expressa a distância percorrida desde a fábrica, F, até o ponto-de-venda 

, passando por todos os outros pontos intermediários. 

 

Grau de um polinômio: o grau de um polinômio reduzido, não nulo, é dado pelo seu termo de 

maior grau. 

Considere o polinômio:      

: 4º grau         : 7º grau        : 3º grau 

 
Portanto o polinômio  é do 7ºgrau 

 
O grau polinômio também pode ser estabelecido em relação uma determinada variável. 

 
 

ADIÇÃO ALGÉBRICA DE POLINÔMIOS 
 

 
Acompanhe os dois modos de realizar a adição dos polinômios   e  

 

Assim: 

 

   = 

 +  = 

 

 

 

Ou assim: 

 

  

  

------------- 

   

8. Determine o polinômio que representa a soma dos polinômios escritos nos quadrados: 
 

 

a) azuis 
 
b) verdes 

 
 



 

9.  Num triângulo as medidas dos ângulos internos são expressas, em graus, por 
 Nessas condições, responda: 

 
a) Qual o polinômio reduzido que expressa a soma das medidas dos três ângulos desse 

triângulo? 
 

b) Se a soma das medidas dos três ângulos do triângulo é igual a 180°, qual é o valor de x, 
nesse caso? 

 
10. Qual é o polinômio que representa a soma dos polinômios escritos nos cartões? 
 Se a = 2,5 e b =-3, calcule o valor numérico desse polinômio. 
 

 
 
11.Calcule e encontre a forma mais simples da expressão algébrica. 
 

 

 
 

MULTIPLICAÇÃO DE POLINÔMIOS 
 
Multiplicação de um monômio por um polinômio: multiplicamos o monômio por cada termo do 
polinômio. 
 
Exemplo, vamos calcular multiplicado por  

 
Também podemos fazer de dois modos. 
 

Assim: 

 

 

Ou assim: 

 

 
 
12. Escreva o polinômio que expressa a área da figura, na qual estão assinaladas as medidas dos 

lados, em unidades de comprimento. 

 



 

13. Em cada mão humana há x ossos e em cada pé humano há 1 osso a menos que em cada 

mão. Qual o polinômio que representa a quantidade de ossos que há, ao todo, nas mãos e nos 

pés de uma pessoa? 

 

14. Multiplique o monômio  pelo polinômio . 

15. Para fazer uma salada de frutas usei 3 goiabas, 1 banana, 4 laranjas, 5 fatias de abacaxi, 2 

mamões, 3 xícaras de morango e 6 mangas. Para saber o total de calorias dessa salada, 

consultei a seguinte tabela: 

 

Com base na tabela, escreva o total de 

calorias dessa salada de frutas. 

Multiplicação de polinômio por polinômio: multiplicamos cada termo de um deles pelos termos 

do outro, reduzindo os termos semelhantes, se houver. 

Acompanhe a multiplicação do polinômio  pelo polinômio  

Vamos ver os dois modos: 

Assim: 

 

Ou assim: 

 
 

16.  Escreva o polinômio que representa a área do retângulo da figura: 

 

 



 

17. Considere x maior que y. Escreva o polinômio que representa a área do quadrado abaixo. 

 

 18. Determine o produto dos polinômios escritos nos retângulos: 

 

a) azuis 

b) amarelos 

19. Que polinômio representa o produto dos polinômios  e  ? 

 

DIVISÃO DE POLINÔMIOS 

Divisão de um polinômio por um monômio: fazemos a divisão de cada termo do polinômio 

pelo monômio. 

Veja os exemplos: 

● , devemos começar dividindo todos termos do polinômio pelo 

monômio. Assim... 

          :  =      

        :  =  

        :  =  =  

Portanto  =    

20.  Calcule: 

a)  

b)  

c)  

d)  

Divisão de um polinômio por outro polinômio: Vamos dividir  

 



 

 

21. O quociente da divisão de x3 – 7x2 +16x – 12 por x – 3 é: 

(A)      x – 3 
(B)      x3 – x2 + 1 

(C)      x2 – 5x + 6 
(D)     x2 – 4x + 4 

(E)      x2 + 4x – 4 

 

22. O resto da divisão de x4 – 2x3 + 2x2 + 5x + 1 por x – 2 é: 

 
(A) 1  (B) 20   (C) 0  (D) 19   (E) 2 
 
 
Link de vídeos para consulta: 

https://youtu.be/GvnbcLyWYco 

https://youtu.be/k_4fnu81k9o 

https://youtu.be/-LZ-cuuPW6k 

https://youtu.be/GvnbcLyWYco
https://youtu.be/k_4fnu81k9o
https://youtu.be/-LZ-cuuPW6k


 

GEOMETRIA 
 
Congruência de triângulos  
 
Triângulos são polígonos, portanto, para que dois triângulos sejam congruentes precisamos ter 
lados correspondentes congruentes e ângulos correspondentes congruentes. Para decidirmos se 
dois triângulos são ou não congruentes, precisamos verificar 6 condições: 
• 3 congruências entre lados correspondentes;  
• 3 congruências entre ângulos correspondentes.  
 
No entanto, os triângulos apresentam características que permitirão reduzir esse trabalho. 
 

PARA LEMBRAR: 

Condição de existência de um triângulo 

Só é possível construir um triângulo se a medida do maior lado for menor que a soma das medidas dos outros dois 

lados. Esse fato será importante, pois vamos construir alguns triângulos. 

 

Casos de congruência: 

 

1º LAL (lado, ângulo, lado): dois lados congruentes e ângulos formados também congruentes. 

 

2º LLL (lado, lado, lado): três lados congruentes. 

 

3º ALA (ângulo, lado, ângulo): dois ângulos congruentes e lado entre os ângulos congruente. 

 

4º LAA (lado, ângulo, ângulo): congruência do ângulo adjacente ao lado, e congruência do ângulo 

oposto ao lado. 

 

 



 

Exemplos: 

Observe os triângulos abaixo. Sem fazer medições, podemos concluir que os triângulos são 

congruentes? 

 

 

Exatamente! Como a soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo é 180º, 

descobrimos que B  60º e E  60º. Com essa informação podemos concluir que o triângulo ABC é 

congruente ao triângulo DEF, pelo caso ALA, pois: 

 

 

Exercícios:  

1. Responda:  

 

a) Dois triângulos congruentes têm o mesmo perímetro? 

b) Dois triângulos congruentes têm a mesma área?  

c) Para verificar se dois triângulos são congruentes, é necessário verificar a congruência dos 

seis elementos (3 lados e 3 ângulos)? 

 

 



 

2. Na figura existem dois triângulos congruentes. Quais são eles? 

 
 

3. Observe os triângulos da imagem a seguir e assinale a alternativa correta. 

 

a) Os triângulos são semelhantes, pois possuem o mesmo formato. Essa é a única maneira de 
descobrir se duas figuras geométricas são semelhantes. 

b) Os triângulos não são semelhantes, pois não existe caso de semelhança para quando se 
conhece apenas um lado e um ângulo de dois triângulos. 

c) Os triângulos são semelhantes pelo caso ALA (Ângulo – Lado – Ângulo). 

d) Os triângulos são congruentes pelo caso ALA. 

e) Os triângulos são semelhantes pelo caso AA (Ângulo – Ângulo). 

 

Medianas, bissetrizes e alturas num triângulo 
 

Medianas  

 

Traçamos um triângulo ABC e segmento   que une o vértice A ao ponto médio M do lado 

oposto a esse vértice.  é uma das medianas desse triângulo. 

 

Todo triângulo tem 3 medianas, uma relativa a cada um de seus lados 

 

 

Mediana é o segmento que une o vértice do triângulo ao ponto médio do lado oposto a esse 

vértice. 

 

 

 



 

Bissetrizes  

Na figura abaixo, traçamos as bissetrizes dos ângulos , ,  do triângulo. Todo triângulo 

apresenta três bissetrizes que se encontram em um ponto chamado incentro (I) do triângulo. 

 

Observe que a bissetriz de  intersecta o lado  num ponto D.  

O segmento  está contido na bissetriz de .  

A medida de  é a medida da bissetriz relativa ao vértice A deste triângulo. Da mesma forma, 

podemos obter a medida da bissetriz relativa ao vértice B e a medida da bissetriz relativa ao 
vértice C. 

 
Alturas 

 
Traçamos pelo vértice R uma reta perpendicular à reta que contém o lado  do triângulo, 

obtendo o ponto H. 

 
O segmento  está contido na reta perpendicular que traçamos.  

A medida de  é a medida da altura relativa ao lado  deste triângulo.  

Da mesma forma, podemos obter a medida da altura relativa ao lado  e a medida da altura 

relativa ao lado .  

O ponto de encontro das três alturas de um triângulo é chamado de ortocentro e indicado 
usualmente pela letra O. 

 
Alturas do triângulo retângulo 

 
O triângulo OPQ é retângulo. Traçamos a altura relativa ao lado  deste triângulo. 

 
 



 

Nos triângulos retângulos, as medidas de duas das alturas coincidem com as medidas dos lados 

que formam o ângulo reto. 

 
 

Traçando a terceira altura, percebemos que o ortocentro é o 
vértice do ângulo reto. 

 

 

 

Exercícios 

1. Relacione no caderno as letras do primeiro quadro com os números do segundo quadro. 

 

2. Quantas alturas devem ser traçadas para determinar o ortocentro de um triângulo? 

 

3. Na figura abaixo determine os segmentos que representam mediana, bissetriz e altura, 

sabendo que BP = PC e BÂN = NÂC. 

 

 
 

4. Na figura, ABC é um triângulo retângulo em A e  é uma das alturas. Calcule x, y e z 

sabendo que o ângulo A H mede 50 °. 

 

 

 



 

CIÊNCIAS 

Unidade 4, páginas 86 à 93: Adolescência e reprodução humana, Sistema reprodutor feminino e 

masculino.  

Reprodução 

A reprodução é uma característica dos seres vivos, é o processo pelo qual os seres vivos 
originam novos indivíduos. Esse processo pode acontecer por meio de diferentes estratégias. 
 
Reprodução assexuada 
Na reprodução assexuada um único indivíduo origina descendentes geneticamente iguais a ele. 
Bactérias, protozoários e alguns animais e plantas se reproduzem assexuadamente. Veja a seguir 
alguns processos de reprodução assexuada. 
 
  

 Divisão binária ou cissiparidade: organismos 
unicelulares, como protozoários e bactérias, dividem-
se, gerando dois indivíduos geneticamente iguais.  

                                      
 

 
 
 
 

 Brotamento: animais como a hidra ou as esponjas 
formam brotos, que, ao se separarem do corpo do 
genitor, dão origem a novos indivíduos geneticamente 
idênticos ao progenitor 

                                 
                              
 
 

 
 

 Fragmentação: alguns animais têm grande 
capacidade de regeneração e, quando 
fragmentados, podem reconstituir suas partes 
formando novos indivíduos. 

                                 

 
 

 Estaquia: técnica comum de 
propagação de plantas, na qual novos 
indivíduos são formados, em geral, a 
partir de pedaços de caule de uma 
planta adulta. Em algumas plantas, até 
mesmo uma folha separada da planta 
original, em condições adequadas, pode 
originar assexuadamente novos 
indivíduos. 



 

Reprodução sexuada 

Na reprodução sexuada, ocorre a combinação de material genético 

de duas células reprodutivas, os gametas. Em muitas espécies, 

essas células reprodutivas provêm de dois indivíduos diferentes.  

Na reprodução humana, por exemplo, o gameta feminino (ovócito) se 

une ao gameta masculino (espermatozóide), formando a primeira 

célula do novo ser humano. Essa célula chama-se zigoto. 

                                                    

A reprodução e a variabilidade genética da população 

Tanto a reprodução assexuada como a reprodução sexuada proporcionam a perpetuação da 

espécie. No entanto, diferentemente da reprodução assexuada, que dá origem a indivíduos 

geneticamente idênticos ao genitor, a reprodução sexuada promove a variabilidade genética 

entre os indivíduos de uma população. Isso se dá porque os descendentes originados pela 

reprodução sexuada são geneticamente diferentes dos pais, uma vez que sua formação é fruto 

da união de duas células (gametas) diferentes. 

Essa variação genética na população constitui uma vantagem, pois aumenta as chances de haver 

indivíduos capazes de sobreviver e de se adaptar às diferentes condições ambientais, 

transmitindo suas características aos descendentes e, portanto, possibilitando a manutenção da 

espécie. 

 
Responda 
 

1. Defina reprodução sexuada. 

2. Defina reprodução assexuada. 

3. Por que a reprodução sexuada é considerada, mais vantajosa para a manutenção das 

espécies do que a reprodução assexuada?  

4. Escreva uma frase utilizando os termos abaixo. 

 

5. Cite três processos de reprodução assexuada. Comente sobre um deles. 

 

 



 

 

Adolescência: período de mudanças 

Ao nascer, o sexo permite distinguir meninos e meninas. Os hormônios sexuais influenciam 
a formação da genitália durante o desenvolvimento do bebê no útero materno. Externamente, o 
corpo de meninos apresenta pênis e os das meninas, vulva. As características sexuais que os 
indivíduos apresentam desde o nascimento são chamadas de características sexuais 
primárias. 

Durante a adolescência- período de transição entre a infância e a vida adulta-, meninos e 
meninas passam por grandes mudanças físicas, que são desencadeadas pelos hormônios FSH 
(hormônio folículo estimulante) e LH (hormônio luteinizante). Esses hormônios, produzidos na 
hipófase, atuam sobre as gônadas (testículos e ovários).  

Nos testículos, o FSH estimula o amadurecimento de certas células para a produção de 
espermatozoides (gametas masculinos) e o LH estimula a produção de testosterona, hormônio 
sexual responsável pelo desenvolvimento das características sexuais secundárias 
masculinas. As principais características secundárias masculinas são aumento de massa 
muscular, mudança no timbre de voz e o aparecimento de pelos nas axilas, na região pubiana e 
no rosto. 

Nos ovários, o FSH estimula o amadurecimento de certas células que contém os ovócitos 
(gametas femininos) e que vão produzir estrógeno, hormônio sexual responsável pelo 
desenvolvimento das características sexuais secundárias femininas. O LH vai induzir a 
liberação dos gametas femininos amadurecidos, o que ocasiona a produção de mais estrógeno e 
de outro hormônio sexual chamado progesterona. Nas meninas, as principais características 
sexuais secundárias são o alargamento dos quadris, o desenvolvimento das mamas e o 
aparecimento de pelos nas axilas e na região pubiana. 

O inicio da adolescência é conhecida como puberdade e não tem idade certa para 
acontecer. Ela costuma acontecer entre os 10 e 14 anos de idade e, nesse período, ocorre nos 
meninos a primeira ejaculação e nas meninas a menarca (primeira menstruação), o 
amadurecimento dos órgãos sexuais e o corpo se torna apto para a reprodução. Além das 
mudanças físicas, os adolescentes também passam por grandes mudanças comportamentais, 
que englobam alterações psicológicas e emocionais.  

1- O que é puberdade? 

2- Quais são as características secundarias sexuais femininos? E os masculinos? 

3- Quais hormônios estão envolvidos na puberdade? Quais deles homens e mulheres produzem? 

Qual deles é produzido em maior quantidade pelos homens? Quais deles são produzidos em 

maior quantidade pelas mulheres? 

 

 
SISTEMA GENITAL FEMININO 

 
O sistema genital feminino é responsável pela produção dos hormônios progesterona e 

estrógeno e também pela produção dos gametas femininos. Além disso, é nesse sistema que 

encontramos o útero, órgão em que ocorre o desenvolvimento do bebê durante a gestação. 

→ Órgãos externos do sistema genital feminino 



 

Os órgãos externos do sistema genital feminino, 

também chamados de pudendo feminino ou vulva, 

são formados pelos lábios maiores, os lábios 

menores e o clítoris. 

→ Órgãos internos do sistema genital feminino 

O sistema genital feminino apresenta como órgãos 

internos o ovário, as tubas uterinas, o útero e a 

vagina. 

Principais órgãos do sistema genital feminino 

 
 Ovários: Os ovários são duas glândulas sexuais de formato arredondado responsáveis 

pela produção dos gametas femininos, os ovócitos. O ovócito só recebe o nome de óvulo após 

ser fecundado por um espermatozoide. Ao nascer a menina já tem milhares de ovócitos em 

seus ovários, a partir da puberdade, os ovários passam a produzir os hormônios sexuais 

femininos: estrógeno e progesterona, responsáveis pelo desenvolvimento dos caracteres 

sexuais secundários femininos, pelo controle da menstruação e pela preparação do útero para 

receber o embrião. Esses hormônios também estimulam o desenvolvimento e a liberação dos 

ovócitos para as tubas uterinas. Esse processo é chamado de ovulação e ocorre 

aproximadamente a cada 28 dias. 

 Tubas uterinas: As tubas uterinas são dois tubos musculares revestidos de cílios. A 

contração muscular e o batimento dos cílios conduzem o ovócito do ovário até o útero. No 

interior da tuba uterina, normalmente ocorre a fecundação, ou seja, a formação de um zigoto a 

partir do ovócito e do espermatozoide. 

 Útero: O útero é um órgão oco com paredes musculares. Ele abriga o embrião durante seu 

desenvolvimento até o momento do parto. 

 Vagina: A vagina é um órgão muscular e elástico no qual o pênis é introduzido durante a 

cópula. Esse órgão conecta o sistema ao exterior e é o local de saída da criança no parto 

normal. 

 

ATIVIDADES DO SISTEMA GENITAL FEMININO: 

1 ) Quais as funções dos ovários ? 

2 ) Onde normalmente ocorre a fecundação ? 

3 ) Quais os nomes dos hormônios produzidos no Sistema genital feminino ? 

4 ) Quais são os órgãos que compõem o Sistema genital feminino ? 

5 ) Qual é o nome do órgão que abriga o embrião do desenvolvimento até o parto ? 

 

 



 

SISTEMA REPRODUTOR MASCULINO 
O sistema reprodutor masculino é responsável pela produção dos espermatozoides e pela 
produção de testosterona, um importante hormônio. 

O sistema reprodutor masculino produz os gametas masculinos e o hormônio testosterona. 

Esse sistema apresenta órgãos externos e internos, os quais serão discutidos a seguir. 
→ Órgãos externos do sistema reprodutor masculino 

Externamente, o sistema reprodutor masculino é formado pelo pênis e pelo saco escrotal. 

⇒ Pênis: O pênis é um órgão responsável pela cópula, formado por tecido erétil envolvido por 

pele. Esse tecido erétil forma três corpos cilíndricos, sendo dois corpos cavernosos do pênis e um 

corpo cavernoso da uretra, também chamado de corpo esponjoso. O tecido erétil possibilita a 

ereção, uma vez que se enche de sangue nesse momento. Na extremidade do pênis, observa-se 

uma dilatação, a qual constitui a glande. O interior do pênis é atravessado pela uretra, estrutura 

que permite a eliminação do sêmen e também da urina. 

⇒ Saco escrotal: No saco escrotal ou bolsa escrotal, estão os testículos, os quais ficam 

suspensos na extremidade do cordão espermático. A localização dos testículos no saco escrotal 

é importante, pois garante que essas estruturas fiquem em um local com temperatura inferior 

àquela encontrada no restante do corpo. Normalmente, a temperatura no saco escrotal é cerca de 

2º C abaixo da temperatura corporal. 

 
→ Órgãos internos do sistema reprodutor masculino 

Principais partes do sistema reprodutor masculino 

Reconhecemos como órgãos 

internos pertencentes ao sistema 

reprodutor masculino: o testículo, 

o epidídimo, o ducto deferente, 

ducto ejaculatório e a uretra, 

além das glândulas acessórias. 

Essas glândulas são responsáveis 

por produzir secreções que, junto 

com os espermatozoides, formam 

o sêmen. 

 

⇒ Testículo: O testículo é a 

estrutura responsável por produzir 

o espermatozoide e a testosterona. 

Esse hormônio tem grande 

influência no desenvolvimento do 

corpo do homem, estando relacionado com a diferenciação sexual e o desenvolvimento de 

características sexuais secundárias, além, é claro, de seu papel na espermatogênese. A 

https://www.biologianet.com/anatomia-fisiologia-animal/sistema-reprodutor.htm


 

produção de espermatozoides ocorre nos túbulos seminíferos, e o hormônio é produzido 

nas células de Leydig. 

⇒ Epidídimo: Estrutura altamente enovelada onde o espermatozoide adquire mobilidade e se 

torna móvel. 

⇒ Ducto deferente e ducto ejaculatório: Os ductos deferentes partem de cada epidídimo e 

encontram o ducto da vesícula seminal, formando o ducto ejaculatório. Esses últimos se abrem 

na uretra. 

⇒ Uretra: Canal que percorre o pênis e é comum ao sistema reprodutor e urinário. 

⇒ Glândulas acessórias: 

 Vesículas seminais: Produzem uma secreção rica em substâncias importantes para o 

espermatozoide. Entre essas substâncias, destaca-se a frutose, que está relacionada com o 

fornecimento de energia aos espermatozoides. Cerca de 70% do sêmen é formado por 

secreção proveniente dessa glândula. 

 Próstata: A próstata produz secreção que é eliminada durante a ejaculação. O material 

secretado é espesso e leitoso e contém enzimas e nutrientes. 

 Glândulas bulbouretrais: Produzem uma secreção clara que atua como um lubrificante e 

também neutralizante, retirando qualquer resto de urina que possa ter ficado no canal urinário. 

 
 
1. Complete com as palvavras do quadro: 

Pêlos – espermatozóides – sêmen – voz – líquido seminal – reprodutor –  

urinário – excretor – reprodutor – líquido prostático 

 

a) Nos testículos são produzidos os ___________________________________. 

b) A testosterona é responsável pelo aparecimento das características sexuais secundárias 

como o crescimento dos ________________________ e a modificação da 

_____________________________________. 

c) O esperma ou ____________________________ é o conjunto dos 

_______________________________, _______________________________ e 

________________________________________. 

d) A vesícula seminal produz o _______________________________________. 

e) A uretra é o canal que serve ao sistema _____________________________e 

______________________________________. 

f) O pênis serve como sistema ____________________________________, para a eliminação 

da urina pela uretra e _______________________________ para a copulação. 

 

 

https://www.biologianet.com/anatomia-fisiologia-animal/sistema-urinario.htm


 

HISTÓRIA 

REVOLUÇÃO INDUSTRIAL INGLESA 

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. 

 

                                       Imagem de uma oficina que fabricava botas e que estava organizada a partir da divisão do trabalho 

 

CARACTERÍSTICAS DO TRABALHO ARTESANAL 

Além disso, as tarefas eram feitas pela mesma 
pessoa. 

Ex.: o sapateiro inventava o modelo, 
cortava, costurava, colava o couro e dava 
acabamento. 

O artesão era dono da matéria-prima e 
das ferramentas. A oficina ficava em sua 
própria casa. 

Afinal, por que na Inglaterra? 

A Inglaterra foi pioneira na Revolução Industrial devido a diversos fatores, entre eles: possuir uma 

rica burguesia, o fato de o 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 toda 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. 
 

AS MUDANÇAS SOCIOECONÔMICAS 

 O Capitalismo se desenvolve; 

 Surgem duas novas classes sociais: burguesia 

industrial (donos das matéria-primas e 

máquinas) e operariado (trocava a força de 

trabalho por salário); 

 Aumentou a divisão do trabalho; 

 Aumentou a produtividade; 

 O trabalhador perdeu o conhecimento do 

processo de produção; 

 Nos 100 primeiros anos a população subiu de 

600 milhões para 1,2 bilhão de habitantes; 

 A população da Grã-Bretanha aumentou mais de 3 vezes (agricultura+alimentos+medicina). 

 

AS FÁBRICAS E A LUTA DOS TRABALHADORES 

Dentro das fábricas as condições de trabalho eram ruins. O ambiente era sujo, escuro e quente. 

Faltavam refeitórios e banheiros, O ar era irrespirável principalmente nas tecelagens, por causa 

dos fiapos de lã. O trabalho era repetitivo, com longas jornadas. Crianças, homens e mulheres  

Cena do filme Tempos modernos, de Charles Chaplin, 1936. 



 

trabalhavam de 14 a 18 horas por dia e as mulheres e crianças ganhavam menos que os 

homens. 

Os operários reagiam às péssimas condições de trabalho. Surge o LUDISMO (entre 1811 e 1812. 

Tratava-se de um movimento por parte dos trabalhadores, de destruição de máquinas e outros 

equipamentos). Depois de décadas de lutas, foram instituídas Leis Trabalhistas, como exemplo: 

proibição de trabalho infantil e feminino nas minas, redução da jornada de trabalho, dentre outras. 

Fontes: https://profisabelaguiar.blogspot.com/search?q=revolu%C3%A7%C3%A3o+industrial 

https://www.sohistoria.com.br/resumos/revolucaoindustrial.php 
Livro didático 8º ano: HISTÓRIA, SOCIEDADE E CIDADANIA- Alfredo Boulos p.43 

Atividades 

1 - O que foi a revolução industrial? 

a) Conjunto de mudanças profundas no 

modo dos humanos viverem, se relacionarem 

e produzirem mercadorias. 

b) Movimento de ideias e que continua 

influenciando o mundo atual, que ocorreu na 

Europa a partir do século XVII. 

c) Governo de um francês chamado 

Napoleão Bonaparte, que se tornou o homem 

mais poderoso de seu tempo. 

d) Processo de independência política na 

América espanhola e no Brasil, que 

envolveram muita luta.

2 - Qual foi o país pioneiro da revolução industrial? 

3 - Complete: “A revolução industrial favoreceu o desenvolvimento do _____________ .” 

a) Absolutismo.     

b) Iluminismo .  

c) Capitalismo.    

d) Evolucionismo. 

4 - Comente sobre o movimento Ludista. 

5 - Aponte as mudanças socioeconômicas da Revolução Industrial. Em sua opinião, elas foram 

boas ou ruins? 

6 - Identifique os fatores que levaram a Inglaterra a ser pioneira (iniciadora) da Revolução: 

7 - Compare a situação de vida e trabalho dos operários na época da Revolução Industrial, com a 

situação vivida pelos trabalhadores nos dias de hoje. 

8 - Construa, no seu caderno, uma tabela com as principais características das três etapas de 

Revolução: 

9 - As más condições de trabalho vivenciadas na época atingiam até as crianças, que eram parte 

da mão de obra. Ao longo da história, os países foram abandonando esta pratica e criando leis 

que protegiam as crianças. Entretanto, no mundo, o trabalho infantil é explorado sob muitas 

justificativas. Pesquise sobre o assunto no Brasil e identifique formas de trabalho infantil ainda 

hoje. 

 

 

https://profisabelaguiar.blogspot.com/search?q=revolu%C3%A7%C3%A3o+industrial
https://www.sohistoria.com.br/resumos/revolucaoindustrial.php


 

Expansão Napoleônica 

No desenrolar da Revolução Francesa nas duas últimas décadas do século XVIII, os jacobinos 

assumiram o poder e instalaram a chamada “fase do terror” ou “Terror Revolucionário”. Nessa 

fase, a partir do ano de 1793, uma série de crises começaram a ocorrer na França. Os setores 

políticos mais moderados passaram a articular o afastamento dos jacobinos do poder. 

Nesse contexto, em 1789, o Diretório convocou Napoleão que era um jovem e respeitável general 

do Exército francês, para reprimir as rebeliões. 

O exército de Napoleão foi o primeiro exército popular da história ligado à ideia de nação – a 

Nação Francesa. 

Após um mês no poder, Napoleão deu um Golpe de Estado, dissolveu o Parlamento e substituiu 

o Diretório por Três cônsules, sendo ele o principal. 

Mais tarde, em 1802, Napoleão Bonaparte foi nomeado Imperador dos Franceses. Em 6 de 

novembro de 1804, o título seria confirmado através de um plebiscito. 

Em 2 de dezembro do mesmo ano, Napoleão Bonaparte se coroou imperador em uma cerimônia 

na catedral de Notre-Dame, em Paris, onde esteve presente o papa Pio VII. 

Formação do Império  

O Império foi o auge da carreira do jovem general Napoleão Bonaparte. Ele se destacou ao 

defender a França dos ataques das nações que a invadiram em represália à revolução e à 

condenação de Luís XVI (1754-1793). 

Por isso, Bonaparte tinha garantido o apoio do exército e deu o Golpe do 18 Brumário que o 

permitiu governar a França como Cônsul. 

Em seu governo foi instituído o Código Civil, que consolidava o direito a propriedade privada e o 

casamento civil separado do religioso. Ampliou o acesso à educação, abolia o privilégio da 

nobreza, proibia a criação de sindicatos, afirmava a igualdade de todos perante a lei e mantinha a 

mulher submissa ao marido. 

O título de Imperador foi concedido a 

Napoleão pelo Senado francês em 18 

de maio de 1804, e foi confirmado por 

um plebiscito. Napoleão jurou respeito 

à Carta Magna. Napoleão Bonaparte 

preparou-se para expandir seus 

domínios por toda Europa e enfrentar 

seu principal inimigo: a Grã-Bretanha. 

Expansão do Império  

Bonaparte resolve atacar a Grã-Bretanha pelo mar, porém foi derrotado na Batalha de Trafalgar, 

em 1805. 

A Coroação de Napoleão" (1805-1807), obra de Jacques-Louis David 



 

Com isso, Napoleão percebe que só teria condições de invadir o país através do estrangulamento 

econômico e, por esta razão, decreta o Bloqueio Continental, em 1806. Países europeus que 

comercializassem com o Reino Unido, seriam invadidos pelo exército francês. 

 Portugal e o Império Russo desobedeceram. Como represália, Bonaparte declarou guerra a 

estes países. 

O Bloqueio Continental tornou-se ineficiente. 

Confira no mapa abaixo os territórios ocupados pelo Império napoleônico na Europa: 

Em amarelo, a França; em laranja, 

países conquistados por Bonaparte; e 

em verde, aqueles que resistiram. 

Uma vez derrotando o exército 

adversário, Napoleão 

Bonaparte entregava o governo do 

território para seus irmãos. 

Igualmente, aproveitava para casar 

suas irmãs com generais de sua 

confiança e os colocava para 

administrar em seu nome. 

 

 

ATIVIDADES 

1- O exército de Napoleão foi o primeiro da história ligado à ideia de nação. O que isto significa? 

2- Como foi confirmada a nomeação de Napoleão como Imperador da França? 

3- O que é um plebiscito? 

4- No que consistiu o Golpe do 18 Brumário? 

5- Muitas políticas implementadas durante a Era Napoleônica destruíram de vez as bases de 
sustentação do antigo regime absolutista. Entre essas políticas, estava: 

(  ) O Código Civil 
Napoleônico 

(  ) Lei da Guilhotina (  ) Magna Carta 

 
6 - Por que Napoleão considerava a Grã-Bretanha como seu principal inimigo? 

7 - No que consistia o Bloqueio Continental? 

8 - O mapa abaixo representa a divisão geopolítica europeia no início do século XIX. 

A linha de Bloqueio Continental que se estende de Portugal até a Noruega, representada no 

mapa, revela a intenção francesa de:  



 

a) fortalecer a França, garantindo-lhe 

a livre circulação pelos portos 

britânicos.  

b) isolar a Grã-Bretanha, impedindo-

lhe o acesso a importantes mercados 

da Europa continental.  

 

 

 

 

Fim do Império Napoleônico 

A expansão do império napoleônico, contudo, encontrou forte resistência dos russos e Napoleão 
foi derrotado às portas de Moscou, em 1812. 
O Imperador dos Franceses não conseguiu conter as rebeliões que apareciam em diferentes 
partes do seu domínio. Assim, em 6 de abril de 1814, Bonaparte abdica do trono e vai para a ilha 
de Elba, na costa italiana, mas rapidamente consegue fugir e voltar à França liderando um grande 
exército. 
No entanto, sofre a derrocada final na Batalha de Waterloo, em junho de 1815, sendo preso e 
exilado na ilha de Santa Helena, uma possessão inglesa, onde permaneceu até a morte. 
 
https://www.todamateria.com.br/imperio-napoleonico/ 

     https://exercicios.mundoeducacao.uol.com.br/exercicios-historia 

     https://exercicios.brasilescola.uol.com.br/exercicios-historia/e  

 

A FAMILIA REAL PORTUGUESA NO BRASIL 

A vinda da família real portuguesa para o Brasil ocorreu em 28 de novembro de 1807 e a 

comitiva aportou no Brasil em 22 de janeiro de 1808. 

O refúgio no Brasil foi uma manobra inédita do Príncipe-Regente, D. João, para garantir que 

Portugal continuasse independente quando foi ameaçado de invasão por Napoleão Bonaparte. 

Para garantir o êxito da transferência, o reino de Portugal teve apoio da Inglaterra, que também 

auxiliou na expulsão das tropas napoleônicas. 

Por que a Família Real veio para o Brasil? 

Em 1806, Napoleão Bonaparte decretou o bloqueio continental determinando que os países 

europeus fechassem os portos para os navios da Inglaterra. 

Portugal não aderiu ao bloqueio continental devido à longa aliança política e comercial com os 

ingleses e, por este motivo, Napoleão ordenou a conquista, ocorrida em novembro de 1807. 

O príncipe regente D. João e o rei da Inglaterra Jorge III (1738-1820) assinaram um acordo em 

que a Inglaterra protegeria Portugal e em troca, D. João assinaria um tratado comercial com a 

Inglaterra assim que chegasse ao Brasil. 

https://www.todamateria.com.br/imperio-napoleonico/
https://exercicios.mundoeducacao.uol.com.br/exercicios-historia
https://exercicios.brasilescola.uol.com.br/exercicios-historia/e
https://www.todamateria.com.br/bloqueio-continental/


 

O príncipe regente, Dom João, determinou que toda a família real, ministros e empregados 

seriam transferidos para o Brasil. Cerca de 15,7 mil pessoas. 

ATIVIDADES 

1 - Qual é a relação entre a Revolução francesa e a vinda da corte portuguesa para o Brasil? 

2 - A Inglaterra tinha algum interesse econômico em ajudar Portugal contra a invasão 

napoleônica? Justifique. 

Embarque 

Foram necessárias oito naus, três fragatas, três brigues e duas escunas para o transporte. Outros 

4 navios da esquadra britânica acompanhavam a corte. Além das pessoas, foram embarcados 

móveis, documentos, dinheiro, obras 

de arte e a real biblioteca. 

Travessia 

A viagem ocorreu em condições 

insalubres e durou 54 dias até 

Salvador (BA), onde desembarcou no 

dia 22 de janeiro de 1808. Na capital 

baiana foram recebidos com festas e 

ali permaneceram por mais de um 

mês. 

No período em que esteve na Bahia, o 

Príncipe Regente assinou o Tratado 

de Abertura dos Portos às Nações Amigas e criou a Escola de Cirurgia da Bahia. 

No dia 26 de fevereiro, a corte partiu para o Rio de Janeiro, que seria declarada capital do 

Império. 

Responda 

3 - Portugal saiu em vantagem ao estabelecer a corte portuguesa aqui no Brasil? Justifique. 

Consequências 

Entre as mudanças que ocorreram com a vinda da família real para o Brasil, destacam-se: 

 A Abertura dos portos às nações amigas; 

 A criação da Imprensa Régia, autorizando o funcionamento de tipografias e publicação de 

jornais em 1808; 

 A fundação do primeiro Banco do Brasil em 1808; 

 A criação da Academia Real Militar em 1810; 

 Abertura de escolas, entre elas duas de Medicina, na Bahia e Rio de Janeiro; 

 A instalação da Real Fábrica de Pólvora no Rio de Janeiro e de fábricas de ferro em Minas 

Gerais e em São Paulo;  

 A elevação do Estado do Brasil à condição de reino, unido a Portugal e Algarves; 

 A vinda da Missão Artística Francesa em 1816, e a fundação da Academia de Belas Artes. 

https://www.todamateria.com.br/dom-joao-vi/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estado_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Reino_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido_de_Portugal,_Brasil_e_Algarves
https://pt.wikipedia.org/wiki/Miss%C3%A3o_Art%C3%ADstica_Francesa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Academia_Imperial_de_Belas_Artes


 

Responda 

4 - A corte portuguesa ao chegar na colônia, trouxe livros, artistas, fundou vários serviços que até 

então a colônia desconhecia. A colônia teve acesso a esses benefícios? Explique. 

 

https://educacao.uol.com.br/disciplinas/historia-brasil/familia-real-no-brasil 

https://www.todamateria.com.br/a-vinda-da-familia-real-para-o-brasil/ 

 

GEOGRAFIA 

 
O ESPAÇO TERRESTRE: CONTINENTES E OCEANOS 

 
A superfície terrestre é formada por áreas emersas, compostas pelos continentes e ilhas, e por 

áreas submersas, recobertas por mares e oceanos. Atualmente, as áreas emersas ocupam 

menos de um terço de toda a superfície do planeta, sendo divididas em seis grandes continentes. 

Já as áreas submersas ocupam a maior parte da superfície terrestre e são divididas em 5 

grandes oceanos. 

Distribuição dos continentes na superfície terrestre 

 

https://www.google.com/search?q=mapa+com+a+distribuicao+doscontinentese+oceanos. 

 

Os continentes: Existem dois tipos de critério para determinar o número de continentes da Terra: 

Geográfico-Geológico 

• Americano. 

https://educacao.uol.com.br/disciplinas/historia-brasil/familia-real-no-brasil
https://www.todamateria.com.br/a-vinda-da-familia-real-para-o-brasil/
https://www.google.com/search?q=mapa+com+a+distribuicao+doscontinentese+oceanos


 

• Oceania é composta por vários grupos de ilhas do oceano Pacífico (Polinésia, Melanésia e 

Micronésia) que compreende o continente da Austrália e ilhas do Oceano Pacífico adjacentes. 

• Antártico é o mais meridional e o segundo menor dos continentes (maior apenas que a 

Austrália), com uma superfície de 14 milhões de quilômetros quadrados. Rodeia o polo Sul, e 

por esse motivo está quase completamente coberta por enormes geleiras.  

• Euro-Afro-Asiático (Velho Mundo) é a região da Terra que é formada por três continentes: 

Europa, África e Ásia. Estende-se por mais de 84 milhões de km² (quase 60% da superfície 

sólida da Terra) e é habitada por cerca de 6 bilhões de pessoas - 86% da população mundial. 

Histórico-Cultural 

• Ásia. • América. • África. • Europa. • Oceania. • Antártida 

Oceanos 

• Atlântico (mais importante do ponto de vista econômico). 

• Pacífico (maior e mais profundo). 

• Índico (terceiro maior e com uma grande biodiversidade). 

• Glacial Ártico (suas águas permanecem congeladas durante grande parte do ano). 

Continentes e Oceanos 

Os continentes e oceanos estão distribuídos de maneira desigual pela superfície terrestre: 

 • 71% de água.                            • 29% de terras emersas. 

Continentes e Ilhas 

• Toda terra emersa menor que a Groenlândia é considerada uma ilha. 

• Toda terra emersa maior que a Austrália é considerada um continente. 

O Hemisfério Norte é conhecido como o “Hemisfério das terras”. 

O Hemisfério Sul é conhecido como o “Hemisfério das águas”. 

Hemisfério Norte: A concentração de terras emersas no Hemisfério Norte e a maior proximidade 

entre elas exerceram influência sobre alguns fenômenos, tanto de ordem física como de ordem 

cultural. 

• física: dispersão de espécies animais e vegetais, o que explica a maior semelhança da fauna 

e da flora no Hemisfério Norte. 

• cultural: as migrações dos povos (foram facilitadas pela maior proximidade das terras e pela 

presença do Mar Mediterrâneo). 

Referencia: 
Vontade de saber: fundamental : anos finais / Neiva Camargo Torrezani. — 1. ed. — São Paulo : Quinteto Editorial, 2018. 

“Componente curricular: Geografia. 

https://www.google.com/search?q=mapa+com+a+distribuicao+doscontinentese+oceanos.                                

ATIVIDADES 

1) Qual o maior oceano da Terra? 

2) Qual é o maior continente da Terra?  

https://www.google.com/search?q=mapa+com+a+distribuicao+doscontinentese+oceanos


 

3) O planeta Terra é formada por quais continentes? 

4) Qual é o menor continente da Terra? 

5) Euro-Afro-Asiático (Velho Mundo) é a região da Terra que é formada por três continentes. 

Quais são? 

6) Qual é o oceano mais importante do ponto de vista econômico? 

7) Como é o oceano Glacial Ártico? 

8) Como é conhecido o Hemisfério norte e sul? 

9) Qual a porcentagem de água doce no planeta Terra? 

POVOS E CULTURAS 

Cultura é tudo o que é criado e praticado pelo ser humano. É a cultura que dão identidade aos 

grupos humanos que os une como um povo. 

Povo são grupos de pessoas que tem em comum a ancestralidade e o passado histórico, assim 

como sua expressão cultural desenvolvida ao longo do tempo, por exemplo a língua falada, 

crenças, hábitos e tradições. A religião por exemplo, consiste em algumas importante 

manifestação cultural dos povos. A existência de grande quantidade de religião praticada relata 

parcialmente a diversidade 

cultural do mundo. 

Religiosidade: as diversas 

religiões são elementos 

identitários de certos grupos 

culturais. Cristãos (católicos, 

protestantes ou espíritas), 

judeus, muçulmanos, 

candomblecistas, budistas, 

hinduístas ou qualquer outra 

denominação religiosa 

compreendem grupos 

identitários que se 

relacionam a determinadas 

culturas. 

 

https://www.google.com/search?q=mapa++das+religioes+predominante+do+mundo.  

 Brasil está entre os países do mundo com maior quantidade de Católicos, com cerca de 

124 milhões de praticantes. 

 Islamismo é a religião oficial de 27 países do mundo. 

 O Budismo é o praticado por milhões de pessoas em todo mundo, especialmente na Ásia. 

Na religião o Cristianismo de origem Jerusalém, seu principal profeta é Jesus Cristo (seguem a 

Bíblia sagrada) 

https://www.google.com/search?q=mapa++das+religioes+predominante+do+mundo


 

Islamismo de origem Oriente Médio e principal profeta é Maomé (Os mulçumanos seguem o livro 

sagrado do Alcorão) 

Hinduísmo de origem a Índia e não possui profeta, o hinduísmo aceita a existência de outros 

Deuses. 

Budismo tem origem do Leste da Índia, principal profeta é o Buda. 

Judaísmo de origem Palestina e o principal profeta está por vir (A Torá traz as promessas de 

Jeová ao povo judeu, que deve ser obediente aos seus mandamentos.) 

Referencias: 

Vontade de saber: fundamental : anos finais / Neiva Camargo Torrezani. — 1. ed. — São Paulo : Quinteto Editorial, 

2018. “Componente curricular: Geografia. 

 

ATIVIDADES 

Você irá pesquisar: 

1. Significado de: Intolerância – Diversidade – Manifestação 

2. O que significa manifestação religiosa? 

3. O que são direitos humanos? 

4. Que lei assegura a liberdade religiosa? 

5. O que diz o artigo 50 inciso VI da Constituição? 

6. O que você entende por estado Laico? 

7. O que você entende por cultura? 

8. O que leva o ser humano a ser intolerante com o outro? 

9. Existe religião melhor que a outra? 

10.  Como são tratadas as religiões de matriz africana? 

 

TERRITÓRIO E NAÇÕES DO MUNDO: TERRITÓRIO E SOBERANIA 

As crenças e Hábitos pertencentes a uma mesma cultura e compartilhada por um grupo de 

pessoas, possuem uma identidade cultural. Os povos que possuem uma identidade cultural 

formam uma nação.  

O território representa uma área sobre a qual se exerce domínio, isto é, relações de poder, 

propriedade e influência. Os países são territórios que correspondem a uma área continental ou 

insular da superfície terrestre, dominada e organizada politicamente, por um sistema de governo, 

leis e instituições próprias. O Estado é a autoridade máxima em um país que exerce controle 

sobre o território nacional. (O estado controlam a sua fronteira através de postos de controle, 

muros ou cercas nos limites entre os territórios nacionais e patrulhamento, de modo a exercer 

territorialidade e também coibir fluxos ilegais de pessoas e mercadorias, entre outros motivos). Na 

África a maioria dos países apresenta dentro de seus territórios inúmeras nações e muitas dessas 

nações estão espalhadas por mais de um país, cenário que é explicado pelo fato de que, quando 



 

os países do continente conquistaram sua independência, os limites estabelecidos durante o 

período colonial foram mantidos. 

De um Estado fazem parte diferentes sistemas de governos e o papel de principal representante 

público cabe ao chefe de governo, presidente ou outro, dependendo do sistema político do país. 

Em um planisfério político, podemos identificar o território de diversos países, definidos por limites 

que separam do território de outros países. 

 
http://atlas.fee.tche.br/mundo/planisferio-politico.  

Os limites entre os países são estabelecidos por meio de tratados e acordos diplomáticos 

internacionais, muitos deles coincidindo com marcos naturais como: rios, lagos, cadeias 

montanhosas, ou artificiais como: placas, pontes etc. (Limite é uma convenção criada pelo ser 

humano para marcar o início e o fim de um território). 

A fronteira é a área que se estabelece ao longo dos limites nacionais, considerando uma região 

estratégica para um país, tanto do ponto de vista econômico, político e de segurança nacional. 

(Corresponde à faixa ou área que se estabelece ao longo da linha marcada pelo limite). Nessa 

faixa territorial são intensos os fluxos comerciais e deslocamentos de pessoas entre os países. 

Alguns países não possuem autonomia reconhecida perante a comunidade internacional, ou seja, 

não possuem soberania sob seu território. É o caso da Guiana Francesa, cuja política é 

controlada pela França. Em geral, esses territórios possuem parte da política e da economia 

controladas por um determinado Estado. 

Referencias: 
Vontade de saber: fundamental: anos finais / Neiva Camargo Torrezani. — 1. ed. — São Paulo: Quinteto Editorial, 2018. 

“Componente curricular: Geografia. 

HALL,Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade. Rio de Janeiro: DP&A, 2006. 

 

ATIVIDADES 

1. Podemos afirmar que atualmente toda nação é soberana sobre o território onde vive? 

2. Diferencie limite e fronteira. 

http://atlas.fee.tche.br/mundo/planisferio-politico


 

3. Podemos afirmar que “a cultura não é manifestada da mesma maneira por todos os povos do 

mundo”. Explique. 

4. Há alguma expressão cultural típica onde você vive? Cite algumas e suas características. 

5. “É uma instituição formada por povo, território e governo. Representa, portanto, um conjunto de 

instituições públicas que administra um território, procurando atender os anseios e interesses de 

sua população.” A que conceito refere-se a afirmação acima? 

  (  ) Território       (  ) Nação        (  ) Estado       (  ) Governo     (  ) País 

 

6. “Significa uma união entre um mesmo povo com um sentimento de pertencimento e de ligação 

entre si, compartilhando, muitas vezes, um conjunto mais ou menos definido de culturas, práticas 

sociais, idiomas, entre outros.” Esse fragmento explica um conceito importante da análise 

espacial. Que conceito é esse? 

 (  ) Estado          (  ) povo         (  ) território        (  ) nação         (  ) país 

 

7. A palavra  ___________, corresponde a um país soberano, politicamente organizado em um 

território. Qual dos termos abaixo preenche corretamente a lacuna? 

          (  ) Estado            (  ) Província           (  ) País            (  ) Território  

8. Escreva V para verdadeiro e F para falso nas afirmações a seguir. 

(   ) Todo país é um Estado-nação. 

(   ) O Estado é a forma como a sociedade se organiza politicamente. É o ordenamento jurídico 

que regula a convivência dos habitantes de um país. 

(   ) Não existe nação sem território próprio. 

 

TERRITÓRIO E NAÇÕES DO MUNDO: MINORIAS NACIONAIS 

 



 

 
https://www.google.com/search?q=atividade+de+questoes+para+ensino+fundamental+sobre+minorias+nacionais 

Em muitos países atualmente, existem nações cuja a população se encontra sob a autoridade de 

governos de outras nações. Essas populações são denominadas minorias nacionais ou minorias 

étnicas. As minorias nacionais em várias regiões do mundo são perseguidas e oprimidas pelo 

governo do país onde vivem.  

Essa perseguição, na maior parte das vezes, acontece com objetivo de inibir um povo, suas 

tradições linguísticas, religiosas e históricas, e de construir uma nação própria, com política e 

economia autênticas. Em alguns casos existem rivalidades entre grupos nacionalistas, levando - 

os a uma série de conflitos. Em outros casos, minorias nacionais reivindicam de maneira pacífica 

a independência e a criação de seu Estado soberano, como acontece com os catalães na região 

da Catalunha, entre a Espanha e o sul da França. Em muitas dessas situações a soberania é 

conquistada por meio de plebiscitos acompanhados de tratados e acordos internacionais.  

Existem nações que levam muitos anos para conquistar sua soberania. A nação judaica viveu 

centenas de anos espalhada por vários países, em 1948 pôde ocupar um território da Palestina e 

nele criar um Estado próprio, o que há décadas tem ocasionado conflitos entre palestinos e 

israelenses pela autonomia dos territórios palestinos. No Brasil dezenas de nações indígenas 

encontram se em situação de minoria nacional, como os Lanomâmi, os Caiapó e os Xavante, que 

vivem subordinados ao governo federal. 

Outra nação em busca da soberania é o Tibete situado na porção oeste da Ásia, em meio a 

cordilheira do Himalaia. Desde a década de 1950, com objetivo de expansão territorial promovido 

pelo Imperador Mao Tsé-Tung transformaram drasticamente a vida dos habitantes do Tibete que 

hoje vivem subjugados pelo domínio chinês e são reconhecidos como uma província pelos 

chineses. Durante a década de 1950, o líder político e religioso Dalai Lama buscou uma solução 

pacífica para a independência do Tibete. Sem sucesso, em 1959 Dalai Lama e outros militares 

viram se obrigados a exilarem em uma cidade situada ao norte da Índia chamada Dharamsala. 

Atualmente é conhecida como maior comunidade tibetana fora do Tibete. 

Referencia: 
Vontade de saber: fundamental : anos finais / Neiva Camargo Torrezani. — 1. ed. — São Paulo : Quinteto Editorial, 

2018. “Componente curricular: Geografia. 

ATIVIDADES 

1. O que são minorias nacionais? 

2. O que é um conflito entre nações e povos? 

https://www.google.com/search?q=atividade+de+questoes+para+ensino+fundamental+sobre+minorias+nacionais


 

3. No Brasil quem são as minorias? 

4. Quais são os conflitos étnicos? 

5. Qual a nação em busca de soberania da Ásia? 

6. Buscar o significado do termo Dalai-lama. 

7. Minorias nacionais reivindicam de maneira pacífica a independência e a criação de seu Estado 

soberano, como acontece com os catalães. Onde se localiza a região da Catalunha? 

8. Como a soberania é conquistada? 

9. Que são minorias religiosas? 

10. Pesquise outros países que ainda não possuem autonomia nacional. 

 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

Atividade 1 - Ginástica 

A ginástica é uma forma de exercícios físicos que é classificada em duas modalidades, 
as competitivas onde existe competição, como nas olimpíadas  e também as não competitivas, 
como as praticadas em academias. A ginástica muitas vezes é procurada para quem quer 
melhorar o corpo, emagrecer ou até mesmo fortalecer os músculos e melhorar o aperfeiçoamento 
mental em forma de relaxar a mente. 

A ginástica desenvolveu-se efetivamente na Grécia antiga, a partir dos exercícios que os 
soldados praticavam, incluindo habilidades e também acrobacias. 

A palavra Ginástica, surgiu do grego Gymnastiké, que é a arte de fortificar o corpo e também dar-
lhe agilidade. Ela se tornou um esporte olímpico a partir da Grécia, pois os gregos começaram a 
utilizar nas Olimpíadas de Atenas no ano de 1896, mas só para os homens. E foi no ano de 1928 
que a participação das mulheres foi liberada em Amsterdã. 

Como foi citado no começo do texto a ginástica é classificada em duas modalidades, as 
competitivas e não competitivas. Entre as competitivas estão: 

 Ginástica acrobática; 
 Ginástica artística; 
 Ginástica rítmica; 
 Ginástica de Trampolim.  

 

 

 

 

https://www.infoescola.com/esportes/ginastica-ritmica/
https://www.infoescola.com/esportes/ginastica-de-trampolim/


 

Entre as não-competitivas estão: 

a. Contorcionismo; 
b. Ginástica cerebral; 
c. Ginástica laboral; 
d. Ginástica localizada de academia; 
e. Hidroginástica. 

 

 

Responda 

1. Quais modalidades das ginásticas fazem parte dos jogos olímpicos? 

2. Das ginásticas não competitivas quais você já realizou?  
 
3. Defina hidroginástica.  
 
 
4. Relacione as colunas 
 

(1) Ginástica acrobática:  

 

(2)Ginástica rítmica:  

 

(3)Ginástica de Trampolim:  

 

(4) Ginástica artística:  

 

(   ) também é uma forma que se deve ter 
força, equilíbrio e habilidade, um exemplo, é 
o cavalo com alças; 

(   ) nesta modalidade são usados um e dois 
trampolins para um ou dois atletas que 
devem executar uma série de dez elementos; 

(   ) esta modalidade envolve movimentos em 
forma de dança com variados exercícios e 
grau de dificuldade,  utilizando  pequenos 
equipamentos ( utensílios ou aparelhos). Ex: 
corda, arco, etc;  

(   ) que tem como objetivo fazer acrobacias 
de forma que se tenha habilidade, força, 
equilíbrio, flexibilidade e também é realizada 
em equipe.

 

ATIVIDADE 2 - ATLETISMO 

 

A séculos entende-se por ATLETISMO a prática de um conjunto de exercícios corporais 

baseados nos gestos naturais do homem, é um esporte universalmente popular, onde as 

exigências sempre serão mais e mais (mais rápido, mais alto, mais longe, mais resistente e mais 

e mais). 

O atletismo é uma das primeiras modalidades esportivas que se pratica, pois se baseia nos 

movimentos naturais como saltar, correr e arremessar. Praticado desde tempos que remontam ao 

https://www.infoescola.com/educacao-fisica/contorcionismo/
https://www.infoescola.com/educacao-fisica/ginastica-laboral/
https://www.infoescola.com/educacao-fisica/hidroginastica/
https://www.infoescola.com/esportes/ginastica-ritmica/
https://www.infoescola.com/esportes/ginastica-de-trampolim/
https://www.infoescola.com/esportes/ginastica-artistica/


 
 
 

início da nossa civilização, originou-se da necessidade de treinar guerreiros. A palavra atletismo 

deriva da raiz grega Athlon, que significa combate. 

É chamado de esporte-base, pois sua prática corresponde a movimentos naturais realizadas pelo 

ser humano que consiste em: 

• Andar 

• Correr 

• Saltar 

• Lançar 

• Arremessar 

 

Por exemplo: Podemos observar um jogador em atividade numa partida de futebol, basquete ou 

voleibol. Durante o jogo, ele anda, outras vezes, corre, salta e pratica arremessos. Por isso, um 

jogador de futebol, basquete ou voleibol procura sempre desenvolver essas habilidades que são 

“base” dos conjuntos de atividade física do praticante dessas modalidades. 

Na moderna definição, o Atletismo é um esporte com provas de pista (corridas), de campo (saltos 

e lançamentos), provas combinadas, como decatlo e heptatlo (que reúnem provas de pista e de 

campo), o pedestrianismo (corridas de rua, como a maratona), corridas em campo (cross 

country), corridas em montanhas, e marcha atlética. 

A história do atletismo é muito bonita, pois se inicia com a própria história da humanidade, 

quando o homem primitivo praticava suas atividades naturais para sobrevivência, como a caça, 

que ele usava para a sua própria defesa, nela ele saltava, corria, lançava, enfim desenvolvia uma 

série de habilidades relacionadas com as diversas provas de uma competição de atletismo. 

Atletismo no Brasil 

O atletismo somente começou a ser praticado no Brasil, a princípio esporadicamente e por 

estrangeiros radicados no país, a partir de 1910, em São Paulo. A primeira competição realizou-

se em 1914, por iniciativa do jornal O Estado de S. Paulo, que aproveitou a chegada do atleta 

dinamarquês Islovard Rasmussen.  

A competição realizou-se sob a forma de Campeonato do Atleta Completo (espécie de decatlo, 

mas com 12 provas), no Clube Espéria. Foi vencedor o visitante, seguido pelo brasileiro Amadeu 

Saraiva. 

Deflagrada a primeira guerra mundial, a prática do atletismo foi paralisada, reiniciando-se em 

1918, quando o mesmo jornal promoveu uma corrida de 24 km em volta da cidade, denominada 

Estadinho e aberta a qualquer corredor que provasse aptidões físicas. Graças ao estímulo 

provocado por novas competições, pela publicação das regras internacionais e pela construção, 

em 1921, do primeiro estádio atlético - o do Paulistano - o atletismo tomou grande impulso, ainda 

em São Paulo. O entusiasmo transferiu-se para o Rio de Janeiro, onde desde 1920 já se 

realizavam competições amistosas. No ano seguinte disputou-se o primeiro torneio entre atletas 

do Rio de Janeiro e de São Paulo, e em 1924 o atletismo brasileiro participava de sua primeira 

olimpíada. 

 

 

 



 
 
 

Provas do atletismo  

Corridas 

A corrida é uma das formas mais primitivas de 

exercício e dever ter surgido da necessidade 

dos homens primitivos de andar mais depressa 

para fugir de alguns perigos ou perseguir a 

caça. A prática regular da corrida aumenta a 

capacidade respiratória, melhora a circulação 

sanguínea e aumenta a força 

muscular. Quando uma pessoa está andando, 

ela mantém um dos pés no chão e o outro no 

ar, a todo o momento. 

Na corrida, de tempos em tempos, os dois pés do atleta ficam no ar. A corrida é, na verdade, uma 

sucessão de pequenos saltos. Ao correr, elevamos os joelhos ao mesmo tempo em que 

movimentamos os braços. Desta forma, obteremos um rápido deslocamento do nosso corpo. 

Saltos 

Saltar é elevar-se procurando transpor maior 

distância ou maior altura. Os saltos atléticos que 

procuram transpor uma certa distância, 

semelhantes aos que eventualmente damos em 

dias de chuva, por exemplo, para transpor 

enxurrada, são chamados de saltos em 

distância. Os saltos atléticos, semelhantes aos 

que você dá quando tenta alcançar o galho de 

uma árvore, por exemplo, que procuram transpor 

maior altura são chamados de saltos em altura. 

Os saltos atléticos em distância e em altura são executados obedecendo a certas técnicas e 

regras. Quase todos os esportes exigem o salto atlético. 

Arremessos e lançamentos  

Existem quatro modalidades nesta categoria: arremesso de peso, lançamento de dardo, de 

martelo e de disco. Em todas elas, vence o atleta que conseguir arremessar o objeto a uma 

distância maior.  

    



 
 
 

EXERCÍCIOS  

1) Após a leitura do capítulo defina atletismo. 

2) O que significa a palavra atletismo? 

3) Por que o atletismo é considerado o esporte-base de todas as outras modalidades esportivas? 

 

ARTE 

Dança: Xaxado 

Xaxado é uma dança popular muito praticada, principalmente, no Pernambuco. 

 A origem do nome xaxado representa a onomatopeia do barulho em que as alpercatas 

(sandálias) fazem ao arrastarem no chão, durante a dança.  

Alguns pesquisadores afirmam que a dança realmente surgiu no Sertão de Pernambuco, mas 

há controvérsias em que tenha origem portuguesa ou indígena. 

No início da década de 1920, era praticada pelos cangaceiros de Lampião, como dança de 

guerra e entretenimento, em Villa Bela, atual Serra Talhada, tornando-se popular em vários 

bandos espalhados pelos sertões nordestinos.  

No início, era apenas dança masculina, pois não haviam mulheres no cangaço, faziam da 

arma, a dama. Após a presença de Maria Bonita e outras mulheres no bando de Lampião, houve 

o início da participação feminina. 

 

ATIVIDADES 

1- Pesquise diferentes vídeos da Dança Xaxado. 

2- Tente reproduzir os principais passos da Dança Xaxado. 

3- Qual é a sua opinião com relação à Dança Xaxado? Justifique. 

4- Com suas palavras, descreva as características da Dança Xaxado. 

5- Por que a dança recebeu o nome de Xaxado? 

6- Descreva os figurinos usados na Dança Xaxado. 

a) Masculino:  b) Feminino:  

7- Faça uma breve pesquisa sobre a história do Cangaço de Lampião e Maria Bonita. 

8- Qual é a relação da Dança Xaxado e a história do Cangaço de Lampião e Maria Bonita? 

 



 
 
 

RODA DE CAPOEIRA 

A capoeira é uma manifestação cultural afro-brasileira criada por escravos a partir  da 

combinação de movimentos de danças, música e jogos trazidos e herdados da África, com 

golpes marciais. 

Tornou-se uma forma de resistência cultural e física ao sistema escravista. Os senhores temiam 

a prática da capoeira, pois acreditavam que poderia incentivar uma rebelião dos escravos. 

Em alguns casos, a capoeira era usada como luta, mas em situações necessárias como fuga de 

escravos ou lutas em quilombos. Mesmo após o fim da escravidão, em 1888, a capoeira 

permaneceu como uma prática criminalizada. 

Apenas na década de 1930 a prática de capoeira deixou de ser crime. Diante desse contexto de 

marginalização e criminalização, a inclusão da roda de capoeira como Patrimônio Mundial, em 

2014, pode ser considerada uma vitória do Movimento Negro que resistiu e manteve a prática 

viva por tanto tempo. 

A capoeira se faz na roda, os capoeiristas tocam instrumentos, como o berimbau, o agogô, o 

pandeiro, o atabaque, o caxixi e o reco-reco, cantando e batendo palmas. No centro da roda, 

dois capoeiristas gingam e realizam movimentos e golpes como o Aú, utilizado para se esquivar 

do oponente, e o martelo, que é um movimento feito com a sola do pé. Os estilos de músicas 

cantadas durante o jogo são ladainha, corridos e chulas. 

O saber da prática da capoeira é transmitido pelos mestres e contramestres e existem variações 

regionais da roda. Tais variações podem determinar mudanças na transmissão do conhecimento 

dos movimentos corporais. 

As mais conhecidas variações da roda de capoeira são: 

Capoeira Angola: os movimentos são feitos usualmente de modo rasteiro, mais próximos do 

chão e de maneira mais lenta. O mestre deve ensinar a em previsibilidade os capoeiristas, que 

devem se mudar golpes para surpreender o adversário. 

Capoeira Regional: os movimentos são precisos, com acrobacias e saltos. O mestre ensina 

disciplina e com dos rios dos treinamentos. 

Capoeira Contemporânea: a prática 

surgiu nos anos 70 e reúne alguns 

movimentos das capoeiras Angola e 

Regional. Nesta modalidade, os 

movimentos são praticados com mais 

rapidez e energia. 

 

Fonte: ‘Negros lutando’, aquarela de 

Augustus Earle 



 
 
 

 

Fonte: todamateria.com.br 

 

Fonte: todamateria.com.br 

 

Depois de ler o texto e analisar as imagens, respondas as questões abaixo: 

1) Qual a origem da capoeira? 

2) Em qual década a prática da capoeira deixou de ser considerada crime? 

3) Quais são os instrumentos tocados em uma roda de capoeira? 

4) Por quem é transmitida a prática de capoeira? 

5) Quais são as mais conhecidas variações da capoeira? Explique cada uma delas. 



 
 
 

INGLÊS 
DICAS CONCEITUAIS 

DICA I 

There is: é a forma no singular para – há- em Português. 

There are: é a forma no plural para – há – em Português. 

Eu digo que há um menino e digo que há dez meninos em Português. No Inglês não é assim. Há 

uma expressão para cada verbo como vimos acima. 

Exemplos: There is a boy and there are ten boys. 

Negativo = there is not ou there isn’t; there are not ou there aren’t. 

Interrogativo = Is there?                       Are there? 

 

Questão 1 

Now, let ‘us do some exercises. (Agora, vamos fazer alguns exercícios) 

Complete with   IS  or  ARE. 

a) There _______ a flag at the building          c) There _______ two lamps in the room. 

b) There _______ a pillow on each bed.        d) There _______ new words in this lesson. 

 

Questão 2  
Now, change the sentences of question 1 into negative and interrogative as the examples.  
(Agora, mude as frases da questão 1 para negativo e interrogativo, como nos exemplos.) 
 

 There is not ( isn’t) a bird.    Is there a bird? 

 There are not ( aren’t )  four birds.  Are there four birds?  

a) ____________________________________________________________________________ 

b)____________________________________________________________________________ 

c)____________________________________________________________________________ 

d)____________________________________________________________________________ 

 
DICA II 
 

Vamos recordar agora, o uso do Simple Present Tense (tempo presente simples). Nós usamos o 
verbo regularmente em quase todas as pessoas: I, You, We, They. 
 
Exemplos:  I  dance            I  fly             I  wash 
                   You  dance        you  fly         you  wash 
                   we  dance         we  fly          we  wash 
                   they  dance       they  fly        they  wash 
 
Mas com as 3ª pessoas do singular (he, she, it) há regras. Você usa: S, ES, IES, no final do verbo. 
Vocês viram as regras nas lições anteriores. 
 
Exemplos:    He  dances              He  flies             He washes 
                      She  dances            She  flies           She washes 
                      It  dances                 It  flies               It washes  



 
 
 

Questão 3 
 
Complete the sentences with the verb in parentheses. (Complete as frases com os verbos entre 

parênteses.)     Exemplo:  I like fruits. (like) 

a) We ___________the newspaper in class. (read) 

b) They ___________to school by bus. (come) 

c) You __________ in the park. (play) 

d) I __________lunch in the cafeteria. (eat) 

e) We_________to São Paulo. (go) 

f) I___________English. (speak) 

 

Questão 4 

Complete the sentences with the verb in parentheses. Pay attention 
(Complete as frases com o verbo entre parênteses. Preste atenção) 

a) John ____________there twice a week. (go) 

b) Helen ___________ to study. (try) 

c) The teacher ____________to speak with you. (wish) 

d) Mary _____________ the piano. (play) 

e) Mother ___________ their boys. (kiss) 

f) He _______________ every day. (study) 

g) She _____________ hard. (work) 

h) The dog ____________ water. (drink) 

 

DICA III 

 
Form Negative in Simple present tense(Forma negativa no presente simples) 
 
 

 Com os pronomes: I, You, We, They nós usamos do not or don’t  antes do verbo. 
 
Exemplos:             I do not eat bread.                  You don’t drink milk. 
                              We don’t listen to musics.        They don’t ride bikes. 
 

 Com os pronomes: He, She, It nós usamos does not ou doesn’t antes do verbo, com o 
verbo na forma original, sem as modificações que você fez, colocando – S, ES, IES. 

  
Exemplos:            He eats bread.                             He doesn’t eat bread. 
                              She studies English.                    She doesn’t study English. 
                              It drinks milk.                                It doesn’t drink milk.   
                             The boy washes the car.              The boy doesn’t wash the car. 

 



 
 
 

Questão 5 

Agora, vejamos se entendeu.  Faça a forma negativa das frases abaixo. 

a) I go to Mairinque. __________________________________________________________ 

b) You do the homework.________________________________________________ 

c) He drinks coke.______________________________________________________ 

d) She watches TV._____________________________________________________ 

e) It flies beautifully.____________________________________________________ 

f) We listen to pop music.________________________________________________ 

g) You teach us English._________________________________________________ 

h) They use make-up.___________________________________________________ 

 

DICA IV 

Forma Interrogativa no Simple present tense (Forma interrogativa no presente simples) 
 

 Com os pronomes: I, You, We, They nós usamos DO no início da frase, no comecinho da 
frase.  
 

Exemplos:                       Do you smoke?             Do I eat? 
                                         Do we dance?               Do they walk? 
 

 Com os pronomes: He, She It nós usamos DOES no início da frase, com o verbo na forma 
original, sem: S, ES, IES.  
 

Exemplos:                     He dances.                         Does he dance? 
                                      She brushes the teeth.        Does she brush the teeth? 
                                       It eats bone.                       Does it eat bone? 
  

 

Questão 6 

Change into interrogative form the sentences below. (Mude para a forma interrogativa as 

sentenças abaixo). 

a) He speaks several languages.__________________________________________ 

b) I eat popcorn._______________________________________________________ 

c) We go to Sorocaba.__________________________________________________ 

d) She flies by plane. ___________________________________________________ 

e) You enjoy English classes. ____________________________________________ 

f) It sleeps all day. _____________________________________________________ 

g) They play the violin.__________________________________________________ 

 

 

 



 
 
 

DICA V 

 Vamos aprender como se usa os Regular Verbs in the Simple Past Tense (Verbos 
regulares no tempo passado simples). 
  

 Os verbos regulares têm o tempo passado simples adicionando - ED no final do verbo. 
 

 Verbos regulares acrescentam - ED ao final do verbo para todas as pessoas. 
 
Exemplos:      I   worked              you  listened         he  wanted           she  liked 
                        it  arrived               we  changed         you  watched       they  studied 
  

 

Questão 7 

Passe as sentenças para o tempo passado. Use os verbos que estão dentro dos parênteses. 

a) We __________in our garden. (work) 

b) I ___________ to the radio. (listen) 

c) She ___________ in our class. (study) 

d) Helen and I _____________on the cel yesterday. ( talk) 

e) He _____________ late for class. (arrive) 

f) We both ____________the movie. (like) 

g) They ____________in Franca. (live) 

 

DICA VI 

Para fazer o negative form, basta pôr did  not ou didn’t antes do verbo no presente. Observa o 
exemplo abaixo. 
 

 I lived in Paris.              I didn’t  live in Paris last year. 

 He studied French.      He didn’t study French last year. 

 

Questão 8 

Now, change the sentences of question 7 negative form in the past tense.  
(Agora, passe as sentenças da questão 7 para o passado na forma negativa). 
 

a) ____________________________________________________________ 

b) ____________________________________________________________ 

c) ____________________________________________________________ 

d) ____________________________________________________________ 

e) ____________________________________________________________ 

f) ____________________________________________________________ 

g) ____________________________________________________________ 

 

 

 

         



 
 
 

DIALOGUE 

Susy: Hey, Bob, how do you like my new shoes? 

Bob: They’re beautiful. They make you taller. 

Susy: Do you think I’m short? I’m taller than you! 

Bob: I know it…I know it…But you’re shorter than my brother. 

Susy: Is your brother much older than I am? 

Bob: Not very much. He’s just about your age. But he’s the tallest in the family. 

Susy: Is he the oldest too? 

Bob: No, we have an older sister. 

Susy: I have a sister too, but she’s much younger than me. 

Bob: Oh, how old is she? 

Susy: She is just one. 

Bob: Ok! See you later! 

Susy: See you soon. Bye! 

 

Questão 9 

Faça a relação correta das frases da 1ª coluna de acordo com sua tradução na 2ª coluna. 

1. They make you taller. 

2. I’m taller than you! 

3. But you’re shorter than my brother. 

4. Is your brother much older than I am? 

5. But he’s the tallest in the family. 

6. Is he the oldest too? 

7. No, we have an older sister. 

8. But she’s much younger than me. 

(    ) Ele também é o mais velho? 

(    ) Não, nós temos uma irmã mais velha. 

(    ) Mas ela é muito mais nova que eu. 

(    ) Eles fazem você mais alto. 

(    ) Eu sou mais alto que você! 

(    )  Mas, você é mais baixo que meu irmão. 

(    ) Mas ele é o mais alto da família. 

(    ) Seu irmão é muito mais velho que eu? 

 

DICA VII 

Superlativo dos adjetivos em inglês 

 Não há comparação. Este ou aquele é o máximo, o único, o melhor. 

 Use       THE      -       EST    according to the rules. 

Vejamos os exemplos: 

Grau normal Comparativo de Superioridade Superlativo 

Good                          
Old                              
Short                            
Tall                              
Bad                             
Young                          
Beautiful                   
Expensive       

better than                                      
older than                                       
shorter than                                   
taller than                                        
worse than                                       
younger than  
more beautiful than 
more expensive than             

the best 
the oldest 
the shortest 
the tallest 
the worst 
the youngest  
the most beautiful 
the most expensive  

 

 

 



 
 
 

Questão 10 

Sobre o Comparativo de Superioridade. 

Complete the sentences using ER, R, IER- THAN, according to the rules. 

(Complete as frases usando ER, R, IER – THAN, de acordo com as regras). Use os adjetivos que 

estão dentro dos parênteses. 
 

a) Sue is ____________ _________      Ann.                            (tall) 

b) This box is ___________ ________ that one                        (heavy) 

c) Marcela is __________ ________    William                          (short) 

d) My sister is ___________ _______my Mom.                         (beautiful) 

e) Brazil is __________ __ _________Russia.                           (small) 

f) My husband is __________  _______ me.                             (old) 

g) A Ferrari is _______________  ________ than  BMW.          (expensive) 

h) My room is _____________  ________ my kitchen.               (organize) 

i) Math is ____________ _______  science.                              (easy) 

j) Canada is _____________  _______ Brazil.                          (big) 

k) Learning English is ____________  ___ learning Chinese.  (easy) 

Questão 11 

 Translate the sentences to Portuguese writing with a blue or black pen, please. 

(Traduza as frases para a escrita em português com uma caneta azul ou preta, por favor). 

 

a) Is Bob younger than the little child?________________________________________________ 

b) Is the little child the youngest of them all?___________________________________________ 

c) Is Suzy shorter than Miss Johnson?_______________________________________________ 

d) Is Miss Perkins the oldest of them all?______________________________________________ 

e) Is this car the most expensive of all?_______________________________________________ 

f) She is the tallest girl in the class.__________________________________________________ 

g) These books are better than those ones.____________________________________________ 

h) John feels better than he did yesterday.____________________________________________ 

 

Questão 12  

Let ‘us do the superlative exercise now. Translate into Portuguese these sentences below. 

(Vamos fazer o exercício superlativo agora. Traduza para o português estas frases abaixo). 

 

a) Is Miss Perkins the oldest of them all?______________________________________________ 

b) Is Bob the youngest of the family?_________________________________________________ 

c) This is the best book I have.______________________________________________________ 

d) This exercise is the most difficult one in the book.____________________________________ 

e) This the most expensive dress that I own.___________________________________________ 

f) That is the worst book in the library________________________________________________ 


