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4º ROTEIRO DE ABRIL ou 8ª ATIVIDADE – ABRIL/2021 
 
 

NOME DO ALUNO: _________________________________________________ 8º ANO _____ 
ATENÇÃO ALUNOS E PAIS/RESPONSÁVEIS DA ESCOLA PROF. THEREZA CARAMANTE 
CHESINE, segue abaixo orientações para a realização das atividades remotas: 

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

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

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

 Agora alguns professores criaram grupos de WHATSAPP para a 
melhor comunicação entre todos. Os links para entrar nos grupos 
estão disponíveis no facebook da escola. 

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

8º ANO A 

PROFESSOR(A) MATÉRIA E-MAIL 

CRISTIANE PORTUGUÊS atividadescristianetcc@outlook.com 

CLEIDE HISTÓRIA cleide.mk@hotmail.com 

SANDRA GEOGRAFIA dmaktb@gmail.com 

KARINA CIÊNCIAS karinahfischer.kf@gmail.com 

MARLI MATEMÁTICA marlifernandes_rodrigues@hotmail.com 

LILIAN EDUCAÇÃO FÍSICA limesqta@gmail.com 

SILVIA ARTE silviaregico@yahoo.com.br 

INGLÊS INGLÊS atividadesinglestcc@outlook.com 

   

8º ANO B 

PROFESSOR(A) MATÉRIA E-MAIL 

CRISTIANE PORTUGUÊS atividadescristianetcc@outlook.com 

CLEIDE HISTÓRIA cleide.mk@hotmail.com 

SANDRA GEOGRAFIA dmaktb@gmail.com 

KARINA CIÊNCIAS karinahfischer.kf@gmail.com 

MATEMÁTICA MATEMÁTICA atividadesmatematicatcc@outlook.com 

LILIAN EDUCAÇÃO FÍSICA limesqta@gmail.com 

SILVIA ARTE silviaregico@yahoo.com.br 

INGLÊS INGLÊS atividadesinglestcc@outlook.com 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE 

Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo 

  "E.M. “PROFª THEREZA CARAMANTE CHESINE” 
Rua Bráulio Vasconcelos de Menezes, 309 - Marmeleiro - Mairinque – SP 

Tel.: (11) 4708-4526 – E-mail: em.therezacaramante@mairinque.sp.gov.br 

https://www.mairinque.sp.gov.br/
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GRAMÁTICA – PROF.ª CRISTIANE – 8º ANO 

4ºROTEIRO DE ABRIL 2021 

1ª aula 

 

     Leia a tirinha abaixo e responda às questões 1,2,3,4,5,6,7e 8.  

 

           
            
QUESTÃO 01  

Na fala do último quadrinho é correto afirmar que foi empregado:  

a) um verbo                   b) dois verbos              

 c) três verbos             d) quatro verbos   

  

QUESTÃO 02  

Podemos afirmar que, na fala do último quadrinho há:  

a) uma oração, portanto é período simples. 
b)  três orações, portanto período sim 
c) duas orações, portanto período composto    
d)  quatro orações, portanto período composto.  

QUESTÃO 03  

Ainda com relação ao último quadrinho, é correto afirmar que o verbo foi empregado no modo:  

a) indicativo                    b) afirmativo                   

 c) subjuntivo               d) imperativo  

QUESTÃO 04  

Na fala do último quadrinho “... manda o pai vir aqui agora mesmo!!!”, ocorre o emprego de dois 

advérbios, que são respectivamente:  

a)  aqui – agora, advérbios de lugar e tempo   
b)  aqui – agora, advérbios de lugar.  
c)  aqui – mesmo, advérbios de lugar e tempo   
d)  aqui – agora, advérbios de tempo.   
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2ª aula 

QUESTÃO 05  

Na fala do primeiro quadrinho “Oi mãe! Não se preocupe que eu estou ótima.”Os termos destacados 
são respectivamente:  

a) pronome – substantivo – advérbio                              
b)  advérbio – pronome - adjetivo   
c) advérbio – pronome – substantivo  
d) adjetivo – advérbio – pronome  

  

QUESTÃO 06  

No trecho: “Eu estou ótima...”, temos respectivamente:  

 
a) verbo de ligação e predicativo do objeto 
b)  verbo de ação e predicativo do objeto  
c) verbo de ação e predicativo do sujeito 
d)  verbo de ligação e predicativo do sujeito   

  

QUESTÃO 07  

Nesse mesmo trecho “Eu estou ótima...”, é correto afirmar que 
ocorre: 

a) predicado verbal   

 b)   predicado nominal  

c) predicado verbo – nominal   

 d) nenhuma das alternativas anteriores  

 

QUESTÃO 08  

No trecho “Já era hora de sair de casa, de ter meu canto, buscar minha independência...” A locução 
adverbial que ocorre nesse trecho é:  

 
a) de casa – locução adverbial de lugar   

b) meu canto – locução adverbial de lugar  

c) minha independência – locução adverbial de modo 

 d) era hora – locução adverbial de tempo   
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3ª aula 

Leia com atenção a tirinha abaixo e responda às questões 9 e10.   

  
QUESTÃO 09  

É correto afirmar que os verbos “podemos, é, vou”, foram empregados, respectivamente, 

na:  a) 1ª pessoa do plural, 1ªpessoa do singular e 3ª pessoa do singular.               

b. 3ª pessoa do plural, 1ª pessoa do singular, 1ª pessoa do singular.  

c. 1ª pessoa do plural, 3ª pessoa do singular, 1ª pessoa do singular.  

d. 3ª pessoa do plural, 3ª pessoa do singular, 1ª pessoa do singular.  

QUESTÃO 10  

Na fala do segundo quadrinho “Se fosse pra mais de uma seria...”, os verbos destacados foram 

empregados no:  

  

a) presente do indicativo          b) pretérito do indicativo  

c) presente do subjuntivo         d) pretérito do subjuntivo  

  

LIPT – PROF.ª CRISTIANE – 8º ANO 

4ºROTEIRO DE ABRIL 2021 
1 Aula 

 
LEITURA, INTERPRETAÇÃO E PRODUÇÃO TEXTUAL  

(LIPT)  
Leia a seguinte narrativa de humor:  
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2ª Aula 

 

1 Conclui-se que o tom de humor da história é:  

a. O fato de o menino comprar coisas que sabia escrever.  

b. A mãe ensinar o valor do dinheiro.  

c. O filho anotar tudo que gastava.  

d. A mãe fazer o filho detalhar o que ia comprar com a mesada.  

  
2 Na frase: “a mãe ficou toda contente pelo êxito do seu método em instruir o filho.” Qual 

alternativa possui as palavras com o mesmo significado dos termos destacados?  

a. Mágoa – insatisfação.  

b. Sucesso – resultado.  

c. Decepção – contentamento.  

d. Jeito – desencanto.  

                         

3ª Aula 

 

Leia os textos a seguir e responda a questão.  

  

Texto 1   

Doutor Armando seguiu até a esquina para encontrar o filho que chegava da escola, enquanto Maria, 
sua esposa, preparava o almoço.  

Quando chegaram em casa, Armando e seu filho encontraram Dona Maria na cozinha preparando 

uma das receitas de família, o famoso bolo de fubá cremoso, a qual aprendera com sua avó Carmela.  

  

Texto 2  

O Doutor Armando foi até a esquina esperá o filho que chegava da escola. Nisso, a Maria ficou em 
casa preparando o almoço.  

Quando eles chegarão em casa a Maria tava na cozinha preparando a famosa receita da família 
bom pra caramba o bolo de fubá cremoso.  

  

  1- De acordo com o tipo de linguagem usada nos textos, assinale a alternativa 
correspondente: a) Texto 1 – linguagem formal e informal.  

aTexto 1 e texto 2 – linguagem formal.  

      b Texto 1 – linguagem formal e texto 2 – linguagem informal.  

      c  Texto 1 e texto 2 – linguagem informal.  

  
     2-Analise as situações abaixo e escreva (F) para linguagem formal e (I) para linguagem informal.  

 (  ) Durante uma entrevista de emprego.  

 (  ) Durante uma conversa com amigos e família.  

 (  ) Numa formatura.  

 (  ) Numa palestra.  
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Considerando o gênero textual narrativo responda:  

3-O texto narrativo que tem como característica contar uma história por meio     da sequência de 
fatos possui os seguintes elementos narrativos: 

a. Personagens, narrador, tempo, espaço e enredo.  

b. Narrador-observador, tempo, espaço e desfecho.  

c. Tempo, cenário e personagem antagonista.  

d. Descrição, clímax e desenvolvimento.  

 

 4-Assinale a alternativa que possui apenas gêneros narrativos:  

a. Propaganda, notícia, lenda.  

b. Debate, seminário, romance.  

c. Receita, fábula, conto.  

d. Conto, fábula, romance, crônica.  

  

4ª Aula 

Os contos maravilhosos são muito antigos. Originalmente, eram transmitidos oralmente de 

geração a geração. Leia a tirinha de Fernando Gonsales.  

 

  

1Essa tirinha faz referência aos seguintes contos maravilhosos:  

a. Chapeuzinho Vermelho e Branca de Neve e os Sete Anões.  

b. Cinderela e Chapeuzinho Vermelho.  

c. Chapeuzinho Vermelho e os Três Porquinhos.  
d. Rapunzel e Branca de Neve e os Sete Anões.  

                                   HISTÓRIA – PROF.ª CLEIDE – 8º ANO 

4ºROTEIRO DE ABRIL 2021 
A Constituição dos Estados Unidos 

 

Resultado do processo de emancipação das Treze Colônias, a Constituição dos Estados Unidos 
foi logo discutida após a vitória contra os colonizadores ingleses. Nessa ocasião tivemos a formação 
de dois grupos políticos divididos entre os federalistas e republicanos. O primeiro pregava o 
fortalecimento do poder central com o intuito de preservar a união política dos estados. Já os 
republicanos acreditavam que a autonomia dos estados não poderia ser submetida ao governo 
central. 
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Interessada em buscar o equilíbrio entre as duas tendências, a Constituição norte americana 
acabou sendo formada por uma série restrita de artigos. Criado em 1787, o documento abriu caminho 
para que os estados norte-americanos tivessem autonomia para elaborar uma série de leis que viriam 
a tratar de assuntos de natureza mais específica. 

Em mais de 230 anos de existência, a Constituição dos Estados Unidos sofreu apenas vinte e 
sete emendas. As suas dez primeiras modificações, conhecidas como Bill of Rights, aconteceram 
quatro anos após a sua criação e tratava de assuntos ligados à questão da liberdade de expressão 
e liberdade religiosa. Ideologicamente influenciado pelo iluminismo, o documento acabou norteado à 
feição política de outras revoluções liberais que aconteceram posteriormente. 

Entre as mais famosas reformas ocorridas posteriormente, podemos destacar as leis que 
determinaram o fim da escravidão (1865); a criação do voto feminino (1920); a proibição das 
confissões sob tortura (1937) e a que concedeu o direito do cidadão ficar em silêncio e exigir um 
advogado quando acusado por algum crime (1966). A Lei Seca, que proibia o comércio de bebidas 
alcoólicas, foi a única emenda revogada pelo governo norte-americano. 

Comparativamente, podemos observar que o corpo de leis que regem os Estados Unidos é 
bastante funcional e estável. No Brasil, em pouco menos de dois séculos, já tivemos a criação de 
oito constituições diferentes. A última delas foi criada em 1988, conta com um texto bastante extenso 
e, até hoje, sofreu cinquenta e três emendas. Para muitos juristas, o enxugamento da nossa 
Constituição seria fundamental para o melhor funcionamento das instituições judiciárias do país. 
 
RESPONDA 

 
1 - Quais os partidos que se formaram nos Estados Unidos da América após a sua independência? 

2 – Quem foi o primeiro presidentes dos Estados Unidos? 

3 – Qual é a data da promulgação da Constituição dos Estados Unidos da América? 

4 – Apesar de possuir uma única Constituição, ela sofreu apenas 27 emendas. Cite algumas das 
reformas mais famosas que ocorreram. 

 

GEOGRAFIA – PROF.ª SANDRA – 8º ANO 

4ºROTEIRO DE ABRIL 2021 
Dicas: antes de realizar as tarefas leia os textos; recorra a escrita dos textos no seu caderno pois 

isso o ajudará a melhor concentração e interpretação do mesmo. Procure um local onde esteja você 

e uma música tranquila, pois um lado do seu cérebro estará ativamente focado na tarefa e o outro 

lado do cérebro escutando uma música tranquila não prestará atenção no que se passa ao seu 

entorno. Vou contar um segredinho...eu faço isso e garanto... dá certo. FOCO, CORAGEM E FÉ. 

Bons estudos!!!! 

DÚVIDAS NO GRUPO WHATSAPP E TAMBÉM NAS NOSSAS AULA AS QUARTAS-FEIRAS NO 

MEET.  

 (EF08GE02). Descrever e comparar as correntes e fluxos migratórios contemporâneos da 

população mundial e analisar fatos, situações e influências dos migrantes, em diferentes regiões do 

mundo, em especial no Brasil. 

UNIDADE TEMATICAS: O sujeito e seu lugar no mundo 

OBJETOS DE CONHECIMENTO: Diversidade e dinâmica da população mundial e local 
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AULA 1 DINÂMICAS MIGRATÓRIAS DA POPULAÇÃO MUNDIAL todos os anos, milhares de 

pessoas migraram de um país para outro pelas mais diversas razões, como busca de trabalho, para 

assim alcançar melhores condições de vida, questões que envolvem conflitos e guerras, entre outros. 

Em 2017, de acordo com a ONU (Organizações das Nações Unidas), cerca de 258 milhões de 

pessoas em todo o mundo viviam fora do país em que nasceram por diferentes motivos. Chamamos 

de emigrantes as pessoas que deixam o lugar de origem para ir viver em outro país ou região. 

Denominamos de imigrantes aqueles que entram em um país ou região que não apresenta seu país 

ou região de origem, com intenção de se estabelecer nele. EM COMUM, PESSOAS QUE EMIGRAM 

CONPARTILHAM O DESEJO DE UMA VIDA MELHOR. Podemos classificar as migrações entre 

migrações voluntárias, isto é, deslocamentos espontâneos por iniciativa do próprio migrante, e 

migrações forçadas, motivadas por guerras, desastres naturais e outros fatores. Quando o motivo de 

deslocamento é comprovadamente a ocorrência de guerras, conflitos étnicos e perseguições política 

e religiosa, o migrante é considerado refugiado. As migrações também podem ser classificadas entre 

migrações temporárias, em que a pessoa reside durante algum tempo, como meses ou anos, no 

lugar para o qual a pessoa reside durante algum tempo, como meses ou anos, no lugar para o qual 

se deslocou e posteriormente retorna ao seu lugar de origem, e migrações permanentes, em que o 

indivíduo se estabelece definitivamente no lugar para o qual se deslocou. 

Sugestão- site da revista Travessia, que há 30 anos apresenta publicações sobre processos 

migratórios de diferentes grupos humanos- Disponível em: http://livro.pro/fh37qc Acesso em: 16 out. 

2018.  

Os fluxos migratórios mundiais na atualidade tanto as migrações internas, verificadas dentro de 

um mesmo país, como as migrações internacionais, realizadas entre diferentes países, ocorrem 

entre áreas de repulsa (de onde as pessoas tendem a sair).  

AULA 2 Movimentos populacionais. De acordo com o relatório das migrações no mundo, 

desenvolvido pela Organização Internacional para Imigração de 2015, havia no mundo, naquele ano, 

cerca de 244 milhões de pessoas que estavam morando em um país diferente de seu país de origem. 

Entre os fatores de repulsão, destacam-se o desemprego, as crises econômicas e as catástrofes 

naturais, como terremotos e furacões ou secas prolongadas e extremas. Os principais fatores de 

atração são maiores oportunidades de emprego, perspectivas de melhores condições de vida, 

estabilidade política [países sem conflitos]. Os países desenvolvidos são os que concentram o maior 

número de imigrantes. Considerando dados de 2015, apenas os Estado Unidos havia 46,6 milhões 

de imigrantes, dos quais 11,3 milhões ingressaram no país ilegalmente. O México, geograficamente 

situado na América do Norte, mais incluído na América Latina, era o segundo país com mais 

emigrantes [cerca de 12,5 milhões, atrás da Índia, com mais de 15 milhões}. Pelo fato de fazer 

fronteira com os Estados Unidos, o território mexicano constitui uma porta de entrada para muitos 

imigrantes latino-americanos que têm como destino as terras estadunidenses. As migrações 

internacionais também ocorrem entre países com igual nível de desenvolvimento, até mesmo pelo 

fato de que são poucos os imigrantes que tem condições de arcar com os custos de longas viagens 

para ingressar nos países desenvolvidos. No caso da África, a maior parte da população que migra 

para outro país não chega a sair do próprio continente. Além disso, nesse continente, é grande o 

número de refugiados, pessoas que abandonam seu país de origem em razão de conflitos internos, 

guerras civis, perseguições políticas ou religiosas. 

 
 
 
 
 
 
 

http://livro.pro/fh37qc
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Solicitações de reconhecimento da condição de refugiado por estado de solicitação em 2018 

 

ACNUR. Conare. Ministério da Justiça.  Refúgio em Números 4ª ed. Disponível em: 

https://www.acnur.org/portugues/wp-content/uploads/2019/07/Refugio-em-

nu%CC%81meros_versa%CC%83o-23-de-julho-002.pdf. Acesso em: 3 mar. 2021. 

IBGE – Atlas escolar 

Observe o mapa e responda: Qual estado teve a maior solicitação de reconhecimento de 
refugiados no Brasil em 2018?  

AULA 3 - ATIVIDADES  

1) Qual a diferença entre uma migração voluntária e uma migração forçada? Dê um exemplo para 
cada tipo de migração. 

 

2) Dentro do contexto das migrações internacionais, aponte os principais fatores que caracterizam 
áreas de atração e repulsão. 

Pesquisando 

Faça uma pesquisa, em casa para descobrir se entre seus antepassados existem pessoas que 
chegaram ao Brasil como imigrantes. Durante a pesquisa, procure saber os motivos que levaram a 
pessoa a migrar do país de origem e o que atraiu o migrante para a região de destino. Registre sua 
pesquisa no espaço abaixo.  

 

Sugestão: Processo migratório da grande São Paulo 

http://processosmigratoriosgrandesp.blogspot.com/2016/08/alguns-dados-sobre-migracao-em-sao-

paulo.html 

Referência: Currículo Paulista habilidades essenciais 

Livro didático: Território e Sociedade – Elian Alabi- Anselmo Lazaro Branco –William Fugii 

Livro didático: Vontade de Saber Neiva Torrezani 
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CIÊNCIAS – PROF.ª KARINA – 8º ANO 

4ºROTEIRO DE ABRIL 2021 

Fontes de energia 

Fontes de energia são opções energéticas com origens diversas. Dividem-se em fontes renováveis, 
como a energia solar, e fontes não renováveis, como os combustíveis fósseis. São recursos naturais 
ou artificiais utilizados pela sociedade para produção de algum tipo de energia. A energia, por sua 
vez, é utilizada para propiciar o deslocamento de veículos, gerar calor ou produzir eletricidade para 
os mais diversos fins. As fontes de energia também possuem relação com questões ambientais, pois, 
dependendo das formas de utilização dos recursos energéticos, graves impactos sobre a natureza 
podem ser ocasionados. Conforme a capacidade natural de reposição de recursos, as fontes de 
energia podem ser classificadas em renováveis e não renováveis. 

Fontes renováveis de energia 
As fontes renováveis de energia, como o próprio nome indica, são aquelas que possuem a 
capacidade de serem repostas naturalmente, o que não significa que todas elas sejam inesgotáveis. 
Algumas delas, como o vento e a luz solar, são permanentes, mas outras, como a água, podem 
acabar, dependendo da forma como são usadas pelo ser humano. Vale lembrar que nem toda fonte 
renovável de energia é limpa, ou seja, está livre da emissão de poluentes ou de impactos ambientais 
em larga escala. 

* Energia eólica: O vento é um recurso energético renovável e, portanto, inesgotável. Em algumas 

regiões do planeta, sua frequência e intensidade são suficientes para geração de eletricidade por 

meio de equipamentos específicos para essa função. Basicamente, os ventos ativam as turbinas dos 

aerogeradores, fazendo com que os geradores convertam a energia mecânica produzida em 

energia elétrica. Atualmente, a energia eólica não é tão difundida no mundo em razão do alto custo 

de seus equipamentos. Todavia, alguns países, como Estados Unidos, China e Alemanha, já vêm 

adotando esse recurso substancialmente. As principais vantagens dessa fonte de energia são a não 

emissão de poluentes na atmosfera e os baixos impactos ambientais. 
 

* Energia solar : A energia solar é o aproveitamento da luz do sol para gerar eletricidade e aquecer a 

água para uso. É também uma fonte inesgotável de energia, haja vista que o Sol – ao menos na sua 

configuração atual – existirá por bilhões de anos. Há duas formas de aproveitamento da energia 

solar: a fotovoltaica e a térmica. Na primeira forma, são utilizadas células específicas que empregam 

o “efeito fotoelétrico” para produzir eletricidade. A segunda forma, por sua vez, utiliza o aquecimento 

da água tanto para uso direto quanto para geração de vapor, que atuará em processos de ativação 

de geradores de energia. É importante lembrar que podem ser utilizados também outros tipos de 

líquidos. Em razão dos elevados custos, a energia solar ainda não é muito utilizada. Todavia, seu 

aproveitamento vem crescendo gradativamente, tanto com a instalação de placas em residências, 

indústrias e grandes empreendimentos quanto com a construção de usinas solares especificamente 

voltadas para a geração de energia elétrica. 
 

* Energia hidrelétrica: A energia hidrelétrica corresponde ao aproveitamento da água dos rios para 

movimentação das turbinas de eletricidade. No Brasil, essa é a principal fonte de energia elétrica, ao 

lado das termoelétricas, haja vista o grande potencial que o país possui em termos de disponibilidade 

de rios propícios para a geração de hidroeletricidade. Nas usinas hidrelétricas, constroem-se 

barragens no leito do rio para represamento da água que será utilizada no processo de geração de 

https://brasilescola.uol.com.br/geografia/fontes-renovaveis-energia.htm
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/fontes-nao-renovaveis-energia.htm
https://brasilescola.uol.com.br/fisica/energia-eolica.htm
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/energia-solar.htm
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/energia-hidreletrica.htm
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eletricidade. Nesse caso, o mais aconselhável é que as barragens sejam construídas em rios que 

apresentem desníveis em seus terrenos a fim de diminuir a superfície inundada. Por isso, é mais 

recomendável a instalação dessas usinas em rios de planalto, embora também seja possível instalá-

las em rios de planícies, porém com impactos ambientais maiores. 

 

* Biomassa: A utilização da biomassa consiste na queima de substâncias de origem orgânica para 

produção de energia. Ocorre por meio da combustão de materiais como lenha, bagaço de cana e 

outros resíduos agrícolas, restos florestais e até excrementos de animais. É considerada uma fonte 

de energia renovável, porque o dióxido de carbono produzido durante a queima é utilizado pela 

própria vegetação na realização da fotossíntese. Isso significa que, desde que seja controlado, seu 

uso é sustentável por não alterar a macro composição da atmosfera terrestre. Os biocombustíveis, 

de certa forma, são considerados um tipo de biomassa, pois também são produzidos a partir de 

vegetais de origem orgânica para geração de combustíveis. O exemplo mais conhecido é o etanol 

produzido da cana-de-açúcar, mas podem existir outros compostos advindos de vegetais distintos, 

como a mamona, o milho e muitos outros. 

 

* Energia das marés (maremotriz): A energia das marés – ou maremotriz – é o aproveitamento da 

subida e da descida das marés para produção de energia elétrica. Funciona de forma relativamente 

semelhante a de uma barragem comum. Além das barragens, são construídas eclusas e diques que 

permitem a entrada e a saída de água durante as cheias e as baixas das marés, propiciando a 

movimentação das turbinas. 
                                Mapa Mental: Fontes Alternativas de Energia 

 

https://brasilescola.uol.com.br/geografia/biomassa.htm
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/biocombustiveis.htm
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/energia-das-mares.htm
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EXERCÍCIOS: 
 
1. (Enem) Em usinas hidrelétricas, a queda d’água move turbinas que acionam geradores. Em usinas 
eólicas, os geradores são acionados por hélices movidas pelo vento. Na conversão direta solar-
elétrica, são células fotovoltaicas que produzem tensão elétrica. Além de todos produzirem 
eletricidade, esses processos têm em comum o fato de: 
a) não provocarem impacto ambiental.       b) independerem de condições climáticas. 

c) a energia gerada poder ser armazenada.   d) utilizarem fontes de energia renováveis. 

2. (Enem) Deseja-se instalar uma estação de geração de energia elétrica em um município localizado 
no interior de um pequeno vale cercado de altas montanhas de difícil acesso. A cidade é cruzada por 
um rio, que é fonte de água para consumo, irrigação das lavouras de subsistência e pesca. Na região, 
que possui pequena extensão territorial, a incidência solar é alta o ano todo. A estação em questão 
irá abastecer apenas o município apresentado. Qual forma de obtenção de energia, entre as 
apresentadas, é a mais indicada para ser implantada nesse município de modo a causar o menor 
impacto ambiental? 
a) Termelétrica, pois é possível utilizar a água do rio no sistema de refrigeração. 

b) Eólica, pois a geografia do local é própria para a captação desse tipo de energia. 

c) Fotovoltaica, pois é possível aproveitar a energia solar que chega à superfície do local. 

d) Hidrelétrica, pois o rio que corta o município é suficiente para abastecer a usina construída. 

 
3) Complete o quadro com as informações que se pedem: 
 

Fonte de energia Vantagem Desvantagem 

ENERGIA EÓLICA  
 

A instalação de aerogeradores eólicos 
provoca modificação na paisagem e 
prejudica a rota imigratória de aves. 

ENERGIA SOLAR É uma fonte de energia limpa, 
abundante em diversas áreas e 
apresenta bom custo-benefício. 

 

ENERGIA HIDRELÉTRICA  
 

 

BIOMASSA  Seu uso pode impactar os recursos 
hídricos em virtude da demanda de água 
utilizada. Pode provocar também aumento 
do desmatamento para destinação de 
áreas para agricultura. 

ENERGIA DAS MARÉS  Para que seu uso seja viabilizado 
economicamente, requer avanços 
tecnológicos. 

 
Sugestão de vídeos complementares: https://www.youtube.com/watch?v=6DF3GpAfJOU - Fontes e 
tipos de Energia – Ciências – 8º ano – Ensino Fundamental – Canal Futura 
https://www.youtube.com/watch?v=qA2WkNZYeu0 - Energia renovável – Ciências – 8º ano – Ensino 

Fundamental – Canal Futura 

https://www.youtube.com/watch?v=6DF3GpAfJOU
https://www.youtube.com/watch?v=qA2WkNZYeu0
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TEORIA – PROF.ª MARLI – 8º ANO 

4ºROTEIRO DE ABRIL 2021 
TEORIA DA MATEMÁTICA – 8° ANO - 4° ROTEIRO – ABRIL/2021 

ORIENTAÇÕES: 

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

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

 

AULA 1 - DICAS DE VÍDEO-AULAS:   

Raiz quadrada por fatoração: https://youtu.be/X_IIuRyzBl8 
Quadrado perfeito e raiz quadrada não exata: https://youtu.be/P5MLvUFKleI 
 

 

             Radiciação - continuação  

 
AULA 2                                           RAÍZES EXATAS 

Gilson comprou uma chácara que tem 18 496 m2 de área. A chácara não tem a forma de um 
quadrado, mas, para ter uma ideia de quanto representa essa área, ele pensou: 

Como a área de um quadrado de lado  l é A = l2 temos 

que    l2 =   18 496 , ou seja, l =   √18 496 

 

 

 

 

 

Gilson utilizou a sua calculadora para obter √18 496.  

A maioria das calculadoras possui a tecla √ .   Observe como Gilson fez: 

 

 

 

Logo, a chácara tem área 
equivalente a um quadrado de 136 
m de lado. 

 

 
Se não for possível usar uma calculadora, podemos fazer tentativas para calcular raízes.  
Exemplos: 

a)  √529 = ........ Procuramos o número que elevado ao quadrado resulta 529. 
 
 
 

https://youtu.be/X_IIuRyzBl8
https://youtu.be/P5MLvUFKleI
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Primeiro localizamos 529 entre os quadrados de dois números naturais, fazendo uma aproximação 
inicial. 

202 = 400      e       302 = 900    , então       √529  está entre 20 e 30. 
 
Para encontrar o algarismo das unidades, procuramos entre aqueles cujo quadrado termina em 9, 
como acontece com 529. Números terminados em 3 ou em 7 têm quadrado terminado em 9. 
Como 529 está mais próximo de 400 do que de 900, é mais lógico experimentar 23 · 23. 

23 · 23 = 529. Portanto, √529 = 23. 
 

• √33,64 = ......  Procuramos o número que elevado ao quadrado resulta 33,64. 
 

52 = 25    e    62  = 36  , então √33,64 é um número decimal entre 5 e 6. 

Como 33,64 tem último algarismo igual a 4, podemos experimentar 5,2 ou 5,8. 

33,64 está mais próximo de 36 do que de 25. 

Fazemos 5,8 · 5,8 = 33,64 . Portanto, √33,64  = 5,8 
 
AULA 3                                                    RAÍZES NÃO EXATAS 

Muitas raízes são número irracionais, ou seja, têm infinitas casas decimais e não apresentam 
período. Por exemplo: 

Quando as raízes forem números irracionais, trabalharemos com parte 
das casas decimais. Teremos uma raiz aproximada do número. 
 

Lembre-se que: 

Exemplos de números irracionais: 

 

A fatoração pode nos ajudar a descobrir se um número é quadrado perfeito, ou seja, se sua raiz 
quadrada é um número natural. 
Como exemplo, vamos verificar se 256, 320 e 1225 são quadrados perfeitos: 
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AULA 4 

EXERCÍCIOS 
1) Verdadeiro (V) ou Falso (F)? 

a.(     ) √18 é maior do que 4.        c.(     ) √18 é um número natural.      

b.(     ) √18 é maior do que 5.        d.(     ) √18 é um número compreendido entre 4 e 5. 
 

2) Qual é o maior número: (1,5)2 ou √4 ?  Justifique. 
____________________________________________________________________________ 

3) Calcule, decompondo os números em fatores primos: 

a) √324  =                                  b) √225 =  
 

 

4) Para √17 a calculadora mostrou o número : 4,123105626. 
 

a) Esse número é um valor exato ou aproximado de √17? ______________ 
 

b) Escreva um valor aproximado de 17 com 2 casas decimais. _____________ 
 

AULA 5 

5) Determine o valor de x em cada item. (DICA : use a potenciação que é a operação inversa da 
radiciação) 

Exemplo:      √𝑥  =  3,5    →  (3,5)2 = 3,5 · 3,5 = 12,25          Resposta: x = 12,25 
 

a) √𝑥  =  5 ____________________________________________________________ 

b) √𝑥 = 6,2 ____________________________________________________________ 

c) √𝑥  = 0,7 ____________________________________________________________ 

d) √𝑥  = 1  _____________________________________________________________ 
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6) Qual número abaixo não é um quadrado perfeito? 
     a.(     ) 196               b.(     ) 216               c.(     ) 8100               d.(     ) 784 
 
7) Um jardim tem forma quadrada e área de 34 m2. Das alternativas apresentadas, a que indica a 

medida mais provável do lado desse jardim é: 
a.(     ) 5,74 m              b.(     ) 5,79 m              c.(     ) 5,83 m              d.(     ) 5,88 m 

 
8) Mafalda pensou em um número e calculou sua raiz quadrada. O resultado foi 64. Em que número 

Mafalda pensou? 
     a.(     ) 4              b.(     ) 4096               c.(     ) 32               d.(     ) 16 

 

GEOMETRIA – PROF.ª MARLI – 8º ANO 

4ºROTEIRO DE ABRIL 2021 

GEOMETRIA – 8° ANO - 4° ROTEIRO – ABRIL/2021 

 

ORIENTAÇÕES: 

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

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

 

AULA 1  
DICAS DE VÍDEO-AULA:  
Pontos notáveis do triângulo: https://youtu.be/r8-F_ghjmZc 
Propriedades do triângulo isósceles: https://youtu.be/hcwPwzL0c5c 
Propriedades do triângulo isósceles: https://youtu.be/HtlCmn6RbDs 

 
PONTOS NOTÁVEIS 

DO TRIÂNGULO 

 
 

  

https://youtu.be/r8-F_ghjmZc
https://youtu.be/hcwPwzL0c5c
https://youtu.be/HtlCmn6RbDs
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Triângulo isósceles é um polígono que apresenta três lados, sendo pelo menos dois deles 
congruentes (mesma medida). 

O lado com medida diferente é chamado de base do triângulo isósceles. O ângulo formado 
pelos dois lados congruentes é chamado de ângulo do vértice. 

No triângulo isósceles ABC, representado ao lado, os lados 𝐴𝐵̅̅ ̅̅   e  

𝐴𝐶̅̅ ̅̅  possuem mesma medida. O lado 𝐵𝐶̅̅ ̅̅  é a base do triângulo. O ponto A 

é o vértice, enquanto o ângulo �̂� é o ângulo do vértice. 

 

 

 

Todo triângulo isósceles apresenta as seguintes propriedades: 

 Os ângulos das bases são congruentes; 
 A bissetriz do ângulo do vértice coincide com a altura relativa à base e com a mediana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

https://www.todamateria.com.br/bissetriz/
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AULA 2 

EXERCÍCIOS 
 
1)  

 
 
 
 
 

 
 

2) Os triângulos abaixo são isósceles. Qual é o valor das letras indicadas? 

 

 

 

 

 

 

 

3) Relacione: 
(A)  Baricentro            (     )  Ponto de intersecção das alturas. 
(B)  Ortocentro           (     )  Ponto de intersecção das bissetrizes. 
(C)  Incentro               (     )  Ponto de intersecção das medianas. 

 

4) Quantas alturas devem ser traçadas para determinar o ortocentro de um triângulo? 
 
 

 
 
5) O peso da figura está suspenso por duas cordas de mesma medida e presas no teto. Se o ângulo 

entre as cordas é de 58°, quanto medem os ângulos formados pela corda e pelo teto? 
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6) Na figura, o triângulo ABD é isósceles (𝐴𝐷̅̅ ̅̅  = 𝐵𝐷̅̅ ̅̅ ). As medidas x, y, z dos ângulos indicados são, 

respectivamente: 

     a.(     ) 80°, 30°, 40° 
     b.(     ) 80°, 70°, 10° 
     c.(     ) 100°, 30°, 40° 
     d.(     ) 100°, 70°, 10° 

 

 

7) Na figura, 𝐴𝐷̅̅ ̅̅  = 𝐷𝐶̅̅ ̅̅  e 𝐴𝐵̅̅ ̅̅  = 𝐴𝐶̅̅ ̅̅ . Quanto mede o ângulo BÂD? 
 
 
a.(     ) 85° 
b.(     ) 95° 
c.(     ) 125° 
d.(     ) 140° 
 
 

8) Na figura, 𝑃𝑄̅̅ ̅̅  = 𝑅𝑄̅̅ ̅̅ . O valor de x é: 
 
                                                          a.(     ) 15° 
                                                     b.(     ) 20° 
                                               c.(     ) 40° 
                                                                 d.(     ) 50° 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA – PROF.ª LILIAN – 8º ANO 

4ºROTEIRO DE ABRIL 2021 
Atividade 

1) Na semana anterior, vocês realizaram um circuito básico. Diante disso, gostaria que vocês 

relatassem abaixo, como foi? Seus pais participaram? Onde vocês realizaram a atividade? 

Comentem. 
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2) Faça um desenho relatando uma atividade física que você pode fazer ou que você fez na 

sua casa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDUCAÇÃO ARTÍSTICA – PROF.ª SILVIA – 8º ANO 

4ºROTEIRO DE ABRIL 2021 
Atividades 

1º Assinale as alterativas corretas 

 

(   ) o estalar de dedos produz som 

(   ) instrumento de percussão não é usado para produzir som 

(   ) harpa foi um instrumento usado no Egito 

(   ) a voz não produz som  

 

 2º Assinale as alternativas corretas referentes ao patrimônio imaterial 

(  ) Vitória recebeu de sua avó uma linda pulseira de ouro 

(   ) Silvana aprendeu a dançar com seu tio Carlos 

(   ) Júlia fez uma receita de massa que está a anos na  família  

(   ) Na sala da minha casa tem um lindo quadro de flores 

 

3º Assinale a alternativa correta a vozes masculinas são:  

(   ) contralto, barítono, soprano 

(   ) baixo, barítono e contralto 

(   ) contralto, soprano e meio-soprano 

(   ) baixo, barítono e tenor 
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4º Encontre no caça-palavras sons produzidos pela natureza e os parâmetros sonoros: mar, 

trovoada, chuva, gorjeio, timbre, intensidade altura duração 

 

 

INGLÊS – 8º ANO 

4ºROTEIRO DE ABRIL - 2021  

4º Roteiro de abril - INGLÊS –  8º ano 
 

Aula 1 – Present Continuous Part 2 

 

1) Traduza APENAS as frases que estão no Present Continuous. 

 

 

 

 

 

 

F Á U I C Q C N S U O 

H G J U B R H Ç Q R I 

J O M A L T U R A A U 

L L T S U P V P U Ç T 

Ç T R O V O A D A Ã S 

O I O G O I L P H O Y 

B M B L P E Ç O F S H 

C B C M A R A D U J F 

Q R E O D A M N I G S 

Z E A B C E G I L M P 
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Aula 2 – Exercises 

1) Complete os espaços do texto com o verbo sugerido no Present Continuous.  

2) Com ajuda do dicionário de Inglês/Português ou tradutor on-line, traduza o texto. 

 

 

 

 

 

 

 


