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2º ROTEIRO DE ABRIL ou 6ª 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/


2 
 

 

 

GRAMÁTICA – PROF.ª CRISTIANE – 8º ANO 

2ºROTEIRO DE ABRIL 2021 
1ª AULA 

Um verbo é uma palavra que indica acontecimentos representados no tempo, como 

uma ação, um estado, um processo ou um fenômeno. Os verbos flexionam-se em número, 

pessoa, modo, tempo, aspecto e voz. As orações e os períodos desenvolvem-se em torno de 

um verbo. 

Exemplos de verbos que indicam uma ação 

Verbo fazer; 

Verbo mandar; 

Verbo construir; 

Verbo comprar; 

Verbo estudar. 

Exemplos de verbos que indicam um estado 

Verbo ser; 

Verbo ficar; 

Verbo continuar; 

Verbo estar; 

Verbo permanecer. 

2ª AULA Exemplos de verbos que indicam uma ocorrência 

Verbo acontecer; 

Verbo suceder; 

Verbo passar; 

Verbo ocorrer; 

Verbo decorrer. 

Exemplos de verbos que indicam um fenômeno 

Verbo chover; 

Verbo anoitecer; 

Verbo amanhecer; 

Verbo trovejar; 

Verbo escurecer. 

https://www.conjugacao.com.br/verbo-fazer/
https://www.conjugacao.com.br/verbo-mandar/
https://www.conjugacao.com.br/verbo-construir/
https://www.conjugacao.com.br/verbo-comprar/
https://www.conjugacao.com.br/verbo-estudar/
https://www.conjugacao.com.br/verbo-ser/
https://www.conjugacao.com.br/verbo-ficar/
https://www.conjugacao.com.br/verbo-continuar/
https://www.conjugacao.com.br/verbo-estar/
https://www.conjugacao.com.br/verbo-permanecer/
https://www.conjugacao.com.br/verbo-acontecer/
https://www.conjugacao.com.br/verbo-suceder/
https://www.conjugacao.com.br/verbo-passar/
https://www.conjugacao.com.br/verbo-ocorrer/
https://www.conjugacao.com.br/verbo-decorrer/
https://www.conjugacao.com.br/verbo-chover/
https://www.conjugacao.com.br/verbo-anoitecer/
https://www.conjugacao.com.br/verbo-amanhecer/
https://www.conjugacao.com.br/verbo-trovejar/
https://www.conjugacao.com.br/verbo-escurecer/
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Leia: 

Quais são as principais rotas do tráfico de animais no Brasil? 

 

A maioria dos animais silvestres é capturada nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. 

Mas a principal rota de transporte desses animais está no sentido da região Nordeste para a Sudeste. 

Há verdadeiras redes organizadas para enganar a fiscalização existente nas principais rodovias do 

país. Essas redes agem de forma que os animais sejam transportados por até 3.000 quilômetros de 

distância sem que os traficantes sejam descobertos. A maior parte do público consumidor _______ 

no Rio de Janeiro e em São Paulo. 

Disponível em: <http://www.ebc.com.br>. 

 

3ª AULA 

 

1 – No trecho “A maioria dos animais silvestres é capturada nas regiões Norte, Nordeste e Centro-

Oeste. ”, o emprego do verbo no singular é: 

(     ) proibido.  

(     ) facultativo.  

(     ) obrigatório.  

 

2 – Em “Mas a principal rota de transporte desses animais está no sentido da região Nordeste para 

a Sudeste. ”, o verbo “está” concorda com o sujeito, que tem como núcleo:  

(     ) o substantivo “rota”. 

(     ) o substantivo “transporte”.  

(     ) o substantivo “animais”. 

 

 3 – “Há verdadeiras redes organizadas para enganar a fiscalização [...]”. Reescreva essa frase, 

substituindo o verbo “haver” pelo verbo “existir”: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

  

4 – No período “A maior parte do público consumidor _______ no Rio de Janeiro e em São Paulo. 

”, o espaço deve ser preenchido com: 

(     ) “está”.  

(     ) “estão”.  

(     ) “está” ou “estão”.  

 

5 – Na oração “Transportam-se os animais por até 3.000 quilômetros de distância. ”, o sujeito do 

verbo “transportar” é: 

(     ) oculto.  

(     ) simples. 

(     ) indeterminado. 

 

 

http://www.ebc.com.br/
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LIPT – PROF.ª CRISTIANE – 8º ANO 

2ºROTEIRO DE ABRIL 2021 

 

                                      

1ª AULA 

Chove sem parar 

O município de Calçoene, no Amapá, foi identificado como o local mais chuvoso do Brasil, 
com precipitação média anual de 4.165mm. Isso significa, por exemplo, que entre janeiro e julho – 
estação chuvosa da região – cada mês tem cerca de 25 dias de chuva. A constatação foi possível 
graças ao cruzamento de dados reunidos pela rede de estações pluviométricas, gerenciada pela 
Agência Nacional de Águas (ANA). Daniel Pereira Guimarães, engenheiro florestal da Embrapa Milho 
e Sorgo, analisou as séries históricas de precipitação em diferentes pontos do país. “Uma série 
histórica concentra 30 anos de coleta de dados. Esse tempo é o mínimo considerado confiável para 
análises estatísticas”, explica o pesquisador. Segundo ele, Calçoene só alcançou esse patamar há 
pouco tempo, o que pode ser uma das explicações pelas quais o município não aparecia, em análises 
anteriores, como um dos locais mais chuvosos do país. 

“Além disso, os dados agora estão mais consistentes, pois vêm sendo revisados. Isso é 
necessário porque são números relativos a milhares de estações, anotados em campos por 
pesquisadores e, depois, computadorizados. Nesse processo alguns números podem ser 
confundidos, uma letra pode não ser bem compreendida. Esses são erros comuns, mas que estão 
sendo reparados. ” 

O recorde de chuvas anterior pertencia à região de Ubatuba, na serra do Mar paulista, entre 
Paranapiacaba e Itapanhaú, com precipitação média anual de 3.600mm. Em Calçoene, o volume de 
chuvas equivale a três vezes o verificado na cidade de São Paulo.   
 
Revista “Ciência Hoje”, abril de 2007, p.51. Disponível em:<http://capes.cienciahoje.org.br> 

2ª AULA 

                  - Leitura do texto 

                  - Trabalhando com o dicionário 

a) Procure no dicionário o significado destas palavras: 

- Precipitação ___________________________________________________________________ 

- Pluviométricas _________________________________________________________________ 

- Constatação ___________________________________________________________________ 

- Confundidos ___________________________________________________________________ 
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3ª AULA 

INTERPRETAÇÃO TEXTUAL 

1 – Em “Chove sem parar”, o texto refere-se à cidade de: 

 (    ) Calçoene. 

 (    ) Paranapiacaba. 

 (    ) Itapanhaú. 

 

2 – Na parte “[...] cada mês tem cerca de 25 dias de chuva. ”, o autor do texto exprime: 

 (    ) uma quantidade exata de dias chuvosos em cada mês. 

 (    ) uma quantidade hipotética de dias chuvosos em cada mês. 

 (    ) uma quantidade aproximada de dias chuvosos em cada mês. 

  

 3 – Grife a seguir a expressão que introduz um motivo: 

 “A constatação foi possível graças ao cruzamento de dados reunidos pela rede de estações [...]” 

  

4 – Na oração “Esse tempo é o mínimo considerado confiável para análises estatísticas [...]”, o 

pronome demonstrativo: 

 (    ) retoma uma informação. 

 (    ) anuncia uma informação. 

 (    ) complementa uma informação. 

 

4ª AULA 

5 – No segmento “Além disso, os dados agora estão mais consistentes [...]”, o vocábulo sublinhado 

poderia ser substituído por: 

 (    ) “confiáveis”. 

 (    ) “consolidados”. 

 (    ) “compreensíveis”. 

  

 6 – As aspas foram usadas no texto para: 

 (    ) destacar as falas alheias. 

 (    ) assinalar as opiniões do autor. 

 (    ) marcar os trechos mais importantes. 

  



7 – O trecho “Isso é necessário porque são números relativos a milhares de estações, anotados em 

campos por pesquisadores [...]” explica a necessidade: 

(    ) da coleta dos dados. 

 (    ) da análise dos dados.  

(    ) da revisão dos dados. 

 

8 – No período “Esses são erros comuns, mas que estão sendo reparados. ”, a conjunção, “mas” 

expressa: 

 (    ) um fato que ressalva o anterior. 

 (    ) um fato que compensa o anterior. 

 (    ) um fato que se contrasta com o anterior. 

  

 9 – Na parte “Em Calçoene, o volume de chuvas [...]”, a locução grifada tem função: 

 (    ) adjetiva. 

 (    ) adverbial. 

 (    ) substantiva 

HISTÓRIA – PROF.ª CLEIDE – 8º ANO 

2ºROTEIRO DE ABRIL 2021 

Aula 1: Leitura do texto 

 

INDEPENDÊNCIA DOS ESTADOS UNIDOS 

Introdução 

Antes da Independência, os EUA era formado por treze colônias controladas pela metrópole: a 

Inglaterra. Dentro do contexto histórico do século XVIII, os ingleses usavam estas colônias para obter 

lucros e recursos minerais e vegetais não disponíveis na Europa. Era também muito grande a 

exploração metropolitana, com relação aos impostos e taxas cobrados dos colonos norte-americanos. 

 

- Colonização dos Estados Unidos: Para entendermos melhor o processo de independência norte-

americano é importante conhecermos um pouco sobre a colonização deste território. Os ingleses 

começaram a colonizar a região no século XVII. A colônia recebeu dois tipos de colonização com 

diferenças acentuadas: 

- Colônias do Norte : região colonizada por protestantes europeus, principalmente ingleses, que fugiam 

das perseguições religiosas. Chegaram na América do Norte com o objetivo de transformar a região 

num próspero lugar para a habitação de suas famílias. Também chamada de Nova Inglaterra, a região 

sofreu uma colonização de povoamento com as seguintes características : mão-de-obra livre, 

economia baseada no comércio, pequenas propriedades e produção para o consumo do mercado 

interno. 

- Colônias do Sul : colônias como a Virginia, Carolina do Norte e do Sul e Geórgia sofreram uma 

colonização de exploração. Eram exploradas pela Inglaterra e tinham que seguir o Pacto Colonial. 

Eram baseadas no latifúndio, mão-de-obra escrava, produção para a exportação para a metrópole e 

monocultura. 
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Guerra dos Sete Anos: Esta guerra ocorreu entre a Inglaterra e a França entre os anos de 1756 e 

1763. Foi uma guerra pela posse de territórios na América do Norte e a Inglaterra saiu vencedora. 

Mesmo assim, a metrópole resolveu cobrar os prejuízos das batalhas dos colonos que habitavam, 

principalmente, as colônias do norte. Com o aumento das taxas e impostos metropolitanos, os 

colonos fizeram protestos e manifestações contra a Inglaterra. 

Metrópole aumenta taxas e impostos: A Inglaterra resolveu aumentar vários impostos e taxas, além 

de criar novas leis que tiravam a liberdade dos norte-americanos. Dentre estas leis podemos citar: Lei 

do Chá (deu o monopólio do comércio de chá para uma companhia comercial inglesa), Lei do Selo 

( todo produto que circulava na colônia deveria ter um selo vendido pelos ingleses), Lei do Açúcar (os 

colonos só podiam comprar açúcar vindo das Antilhas Inglesas). 

Estas taxas e impostos geraram muita revolta nas colônias. Um dos acontecimentos de protesto mais 

conhecidos foi a Festa do Chá de Boston (The Boston Tea Party). Vários colonos invadiram, um navio 

inglês carregado de chá e, vestidos de índios, jogaram todo carregamento no mar. O protesto gerou 

uma forte reação da metrópole, que exigiu dos habitantes os prejuízos, além de colocar soldados 

ingleses cercando a cidade. 

 

Primeiro Congresso da Filadélfia: Os colonos do norte resolveram promover, no ano de 1774, um 

congresso para tomarem medidas diante de tudo que estava acontecendo. Este congresso não tinha 

caráter separatista, pois pretendia apenas retomar a situação anterior. Queriam o fim das medidas 

restritivas impostas pela metrópole e maior participação na vida política da colônia. Porém, o rei inglês 

George III não aceitou as propostas do congresso, muito pelo contrário, adotou mais medidas 

controladoras e restritivas como, por exemplo, as Leis Intoleráveis. Uma destas leis, conhecida como 

Lei do Aquartelamento, dizia que todo colono norte-americano era obrigado a fornecer moradia, 

alimento e transporte para os soldados ingleses. As Leis Intoleráveis geraram muita revolta na colônia, 

influenciando diretamente no processo de independência. 

 

Segundo Congresso da Filadélfia: Em 1776, os colonos se reuniram no segundo congresso com o 

objetivo maior de conquistar a independência. Durante o congresso, Thomas Jefferson redigiu a 

Declaração de Independência dos Estados Unidos da América. Porém, a Inglaterra não aceitou a 

independência de suas colônias e declarou guerra. A Guerra de Independência, que ocorreu entre 

1776 e 1783, foi vencida pelos Estados Unidos com o apoio da França e da Espanha. 

 

Constituição dos Estados Unidos: Em 1787, ficou pronta a Constituição dos Estados Unidos com fortes 

características iluministas. Garantia a propriedade privada (interesse da burguesia), manteve a 

escravidão, optou pelo sistema de república federativa e defendia os direitos e garantias individuais 

do cidadão. 

 
Aula 2: Compreensão e interpretação de texto. 

 
Aula 3: Atividades 

 
1 - Descreva a postura da Inglaterra em relação às colônias situadas na América do Norte, que acabou 
causando a independência das 13 colônias. 
 
2 - Qual o significado histórico da chamada Festa do Chá de Boston? 

 
3 - Relacione a Guerra dos Sete Anos (1767-1773), entre Inglaterra e França e a independência dos 

Estados Unidos 
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4 - Uma das características básicas do processo de independência das 13 colônias da América do 
Norte é: 
 a) isolamento do movimento no contexto americano. 
 b) ocorrência pacífica. 
 c) alteração da estrutura social vigente. 
 d) preservação da unidade territorial 
 
5 - Explique por que o Parlamento inglês, após a Guerra dos Sete Anos decidiu aumentar as taxas e 

os direitos da Coroa nas 13 Colônias. 
 

 

GEOGRAFIA – PROF.ª SANDRA – 8º ANO 

2ºROTEIRO DE ABRIL 2021 
OBS: SE PRECISAR RESPONDA EM OUTRA FOLHA COLOCANDO O NÚMERO DA ATIVIDADE. 

Sempre faça uma pesquisa para auxiliar e ampliar seu conhecimento. 

TESTE SEUS CONHECIMENTOS 
AULA 1 
Texto: População mundial nunca envelheceu tão rapidamente, diz estudo O envelhecimento da 

população mundial está se acelerando a um ritmo sem precedentes, e em 2050 17% dos habitantes 

do planeta terão mais de 65 anos, segundo o Census Bureau dos Estados Unidos. Hoje, essa 

proporção é de 8,5%. De acordo com projeções do instituto, os idosos somarão 1,6 bilhão de pessoas, 

quase 1 bilhão a mais que o número atual, de 617 milhões. “As pessoas estão vivendo mais, mas não 

necessariamente são mais saudáveis (…) e o envelhecimento da população representa vários 

desafios de saúde pública para os quais temos de nos preparar”, disse o escritório do censo em 

comunicado. “Estamos analisando o envelhecimento em todos os países do mundo”, disse John 

Haaga, diretor do Instituto Nacional sobre Envelhecimento. “Há uma série de países da Europa e Ásia 

que estão mais avançados neste processo ou têm uma taxa de envelhecimento mais rápida do que 

os Estados Unidos. ” No mundo, o número de pessoas com mais de 80 anos vai triplicar entre 2015 e 

2050, atingindo 446,6 milhões – em 2015, o número era de 126,4 milhões. A expectativa de vida 

também irá aumentar em 2050, e vai a partir da média atual de 68,6 anos para 76,2 anos. Entre os 

idosos, as doenças não transmissíveis, como câncer ou Alzheimer, representam uma verdadeira dor 

de cabeça para a saúde pública. Atualmente a população mundial é de 7,3 bilhões, número que subirá 

para 10 bilhões em 2050, de acordo com uma análise do Instituto Francês de Estudos Demográficos 

(INED). https://veja.abril.com.br/economia/populacao-mundial-nunca-envelheceu-tao-rapidamente-

diz-estudo/ 

 A). Qual é o assunto principal do texto? 

 B) O ritmo de envelhecimento está lento ou rápido? Justifique.  

 C) O envelhecimento descrito no texto é um envelhecimento saudável? Explique.  

 D) que desafios esse envelhecimento trará para os governos do mundo? 

AULA 2 

1). Assinale a alternativa que indica a característica da Globalização:  

 a) Mercantilização da Economia 

 

https://veja.abril.com.br/economia/populacao-mundial-nunca-envelheceu-tao-rapidamente-diz-estudo/
https://veja.abril.com.br/economia/populacao-mundial-nunca-envelheceu-tao-rapidamente-diz-estudo/
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 b) Formação de Acordos Econômicos 

 c) Cartelização  

 d) Expansão das empresas globais  

 e) censura aos meios publicitários 

2) “A globalização constitui o estágio máximo da internacionalização, a amplificação em sistema 

mundo de todos os lugares e de todos os indivíduos, logicamente em graus diferentes”. (Disponível 

em: Mundo educação/ Globalização). Os “graus diferentes” citados no texto referem-se: 

a) às diferenças entre os níveis de ajustamento da política internacional a uma ordem de 

homogeneização cultural;  

b) à resistência dos movimentos antiglobalização frente aos avanços do sistema capitalista em escala 

mundial.  

c) à forma desigual de difusão e alcance do processo de mundialização econômica e política.  

d) à impossibilidade de a globalização atingir todo o planeta 

e) à incerteza de alguns países em adotar a globalização como forma de desenvolvimento 

AULA 3 

1) Em síntese, o Brasil é um país inteiramente ocidental, predominantemente do 

Hemisfério Sul e da Zona Intertropical. 

Considere as afirmações e assinale a alternativa correta. 

I- O Brasil situa-se a oeste do Meridiano de Greenwich. 

II- O Brasil é cortado ao norte pela Linha do Equador. 

III- Ao Sul, é cortado pelo Trópico de Câncer. 

A). Todas são verdadeiras. 

B). Apenas I e II são verdadeiras. 

C). Apenas I e III são verdadeiras. 

D). Apenas II e III são verdadeiras. 

2). Observe os gráficos e em seguida responda as questões abaixo. 

            IMAGEM 1 

  

Fonte: IBGE Educa Jovens. Disponível 
em:https://educa.ibge.gov.br/ jovens/conheca-o-

brasil/populacao/18317-educacao.html. Acesso 

em: 20 jan. 2021.



  
 
IMAGEM 2   

 

  
Censo Escolar, 7 fev. 2020. INEP. Disponível em: 

http://inep.gov.br/artigo2/-

/asset_publisher/GngVoM7TApe5/content/educacao-
profissional-cresce-em-2019-e-alcanca-1-9-milhao-de-

matriculados-mulheres-sao-

maioria/21206?inheritRedirect=false. Acesso em: 20 jan. 
2021. 

 

 
1) Qual tipo de gráfico está representado na figura 1? 

2) Qual tipo de gráfico está representado na figura 2 

3) Com esses dados faça uma pesquisa sobre a densidade populacional atual em cada região 

brasileira e reproduza-os em forma de gráficos de barras. 

 
OBSERVAÇÃO: Dúvidas poderão ser tiradas via WhatsApp ou no encontro já marcado via meet. 

 

CIÊNCIAS – PROF.ª KARINA – 8º ANO 

2ºROTEIRO DE ABRIL 2021 
 

ETAPAS DA DIGESTÃO 
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ATIVIDADES: 

1) “A boca avança sobre o sanduíche. Os dentes cortam o pão e rasgam o recheio. A mordida marca 
a largada do percurso que o alimento fará por um tubo com cerca de 7 metros de comprimento, ora 
mais largo, ora mais estreito, na maior parte, cheio de curvas. Alguns obstáculos diminuirão a 
velocidade dessa longa travessia, que deverá durar entre 12 e 14 horas. No final da jornada, as 
ligações químicas das moléculas do sanduíche estarão quebradas em porções suficientemente 
pequenas para permitir que elas penetrem nas células humanas”. 
O texto se refere ao processo: 
 

A) Respiratório          B) Circulatório    C) Digestório   D) Imunológico 

 

2) As etapas da atuação do sistema digestório sobre o alimento ingerido, na ordem em que 
acontecem, são: 
A) ingestão - digestão - absorção - indigestão. 
B) absorção - digestão - indigestão - eliminação. 
C) ingestão - digestão - absorção - eliminação. 
D) absorção - indigestão - digestão - eliminação. 

3) Considere as estruturas: 
A – ânus                              B – boca                            ESÔ – esôfago            EST - estômago 
F – faringe                          ID - intestino delgado         IG - intestino grosso 
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A ordem percorrida pelo bolo alimentar é: 
 
A) B - ESÔ - F - EST - IG - ID – A.                               B) B - ESÔ - F - ID - IG - EST - A. 
C) B - EST - ESÔ - F - ID - IG – A                                D) B - F - ESÔ - EST - ID - IG – A. 
 
4) O esôfago é um dos órgãos que atuam no sistema digestório fazendo a ligação da faringe até o 
estômago. Considerando seu papel no processo de digestão, assinale a alternativa que indica como 
o esôfago atua. 

a) Através da liberação de ácidos.                  b) Através de movimentos peristálticos. 
c) Através do esfíncter que se mantém aberto.     d) Através da ação de enzimas diluidoras do 
alimento. 
e) Através da liberação parcial do espaço para passagem do alimento. 

5) O estômago é o órgão responsável pela digestão das proteínas e, para isso, ele atua de forma 
conjunta com outros órgãos do sistema digestório. Uma das principais ações do estômago é a 
produção do suco gástrico, que é composto por uma potente enzima, a pepsina. O suco gástrico é 
produzido no estômago quando: 

a) A mucosa gástrica sofre perda de nutrientes. 
b) Os lipídios são diluídos pelas substância produzidas pelo esôfago. 
c) O alimento se faz presente no estômago. 
d) As glândulas salivares liberam ácido clorídrico. 
e) O alimento inicia seu caminho até o estômago 

6) Em qual órgão do sistema digestório ocorre a absorção dos nutrientes? 

(      ) boca    (      ) estômago     (        ) faringe      (        ) intestino delgado 

 

7) Escreva quais enzimas atuam no intestino delgado e explique a função de cada uma delas no 

processo de digestão. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

8) Onde se inicia a digestão do amido? 

(      ) boca    (      ) estômago     (        ) faringe      (        ) intestino delgado 

 

Sugestão de vídeos complementares: 

https://www.youtube.com/watch?v=ZtgcWbcIWy4 - Uma Jornada Dentro Do Corpo Humano 

https://www.youtube.com/watch?v=NItAZJbcLu0 - Sistema Digestório - Toda Matéria 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZtgcWbcIWy4
https://www.youtube.com/watch?v=NItAZJbcLu0
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TEORIA – PROF.ª MARLI – 8º ANO 

2ºROTEIRO DE 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:   
Princípio fundamental da contagem: https://youtu.be/9YHZdxtd6cc 
Princípio fundamental da contagem: https://youtu.be/tlzB10fkLkc 

 

      AULA 2 
 

Princípio Fundamental 

da Contagem 

 

 
 

A análise combinatória é a matéria que desenvolve métodos para fazer a contagem com 
eficiência. Os problemas de contagem estão presentes no cotidiano, por exemplo, no planejamento 
de pratos em um cardápio, a combinação de números em um jogo de loteria, nas placas dos veículos, 
entre inúmeras outras situações. 

PRINCÍPIO FUNDAMENTAL DA CONTAGEM: O princípio fundamental da contagem, também 

chamado de princípio multiplicativo, é utilizado para encontrar o número de possibilidades para 

um determinado evento. Portanto, o princípio fundamental da contagem é a multiplicação das 

opções dadas para determinar o total de possibilidades. 

 

Exemplo 1: Imagine que você tenha 3 calças, 5 camisas e 2 sapatos. Quantas são as combinações 

possíveis utilizando essas peças? 
 Para isso basta efetuar a multiplicação, assim: 5 · 3 · 2 = 30 possibilidades de combinações. 
 
Exemplo 2: 

Em um restaurante, é oferecido o famoso prato feito. Todos os pratos possuem arroz, e o cliente pode 
escolher uma combinação entre 3 possibilidades de carne (bovina, de frango e vegetariana), 2 tipos 
de feijão (caldo ou tropeiro) e 2 tipos de bebida (suco ou refrigerante). De quantas maneiras distintas 
um cliente pode fazer o pedido? 

 

https://youtu.be/9YHZdxtd6cc
https://youtu.be/tlzB10fkLkc


14 
 
           Essa forma de distribuição é chamada de árvore de possibilidades ou diagrama de árvore; 
ela permite um entendimento visual dos problemas que possuem pequenos dados. Já para os 
problemas que apresentam valores grandes em seu desenvolvimento é mais simples realizar a 
questão pelo princípio multiplicativo da contagem.    

Note que há 12 possibilidades de escolha, mas era possível chegar a esse número realizando 
a simples multiplicação das possibilidades por meio do princípio fundamental da contagem, logo o 

número de combinações de pratos possíveis poderia ser calculado por: 
2 · 3 · 2 = 12 possibilidades de combinações 

 
 

AULA 3 – AULA 4  

EXERCÍCIOS 

1) Um restaurante oferece no cardápio 2 saladas distintas, 4 tipos de pratos de carne, 5 variedades 
de bebidas e 3 sobremesas diferentes. Uma pessoa deseja uma salada, um prato de carne, 
uma bebida e uma sobremesa. De quantas maneiras a pessoa poderá fazer seu pedido? 
 

2)  Marcelo tem 4 pares de sapatos e 10 pares de meias. De quantas maneiras ele pode se calçar 
combinando 1 par de meias e 1 de sapatos? 

  
3) No último verão, passamos um fim de semana na praia, e eu levei apenas 4 camisetas, 3 

bermudas e 1 chinelo. De quantas maneiras foi possível vestir-me combinando camiseta, 
bermuda e chinelo? 

 
4) Em uma loja são oferecidos 10 modelos de telefone, disponíveis em 4 cores. Para quem quer 

comprar um telefone nessa loja, quantas escolhas são possíveis? 
 

5) Uma senha para acessar a internet é formada por uma letra do nosso alfabeto seguida de 
quatro algarismos, que podem ser iguais. Quantas senhas é possível formar? 

 
6) Luísa foi a sorveteria. Lá havia três sabores de sorvete: chocolate, morango e flocos e dois 

tipos de cobertura: caramelo e chocolate. 

 

          O número de maneiras diferentes de Luísa escolher 

o seu sorvete com apenas um sabor e um tipo de cobertura 

é: 

 
a.(     ) 8 
b.(     ) 7 
c.(     ) 6 
d.(     ) 4 
 
         
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/matematica/o-que-e-multiplicacao.htm
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7) Valéria comprou duas calças compridas e três blusas. 
 

Quantos tipos diferentes de conjunto Valéria poderá se vestir para ir ao cinema com um amigo? 

a.(     ) Com 3 tipos diferentes                       c.(     ) Com 5 tipos diferentes 
b.(     ) Com 4 tipos diferentes                       d.(     ) Com 6 tipos diferentes 
 

8) O quadro, abaixo, mostra as opções de salgados 
e sucos vendidos na cantina de uma escola. 
 
Tatiane vai escolher um salgado e um suco. 
De quantas maneiras diferentes ela pode fazer essa 
escolha? 
a.(     ) 5 
b.(     ) 8 
c.(     ) 15 

                                                                d.(     ) 25 
 

9) Pedro e seus amigos do bairro formaram um time de futebol para disputar um campeonato da 
cidade. 
A bandeira do time será confeccionada com 3 faixas horizontais de cores diferentes, conforme 
mostra a figura abaixo. 

 
Sabendo-se que há faixas nas cores branca, amarela, azul, verde, rosa, vermelha e preta, 
quantas bandeiras diferentes eles podem confeccionar? 
a.(     ) 18                b.(     ) 70               c.(     ) 210              d.(     ) 294 

 
  

10)  Numa brincadeira, 6 crianças fizeram uma fila indiana.  

 
    A quantidade de maneiras que elas podem ficar na fila é: 

a.(     ) 30 maneiras  
b.(     ) 12 maneiras.  

     c.(     ) 36 maneiras.  
     d.(     ) 720 maneiras.  

 
AULA 5 – Discussão e correção das atividades (Google Meet; Whatsapp)    
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GEOMETRIA – PROF.ª MARLI – 8º ANO 

2ºROTEIRO DE ABRIL 2021 

GEOMETRIA – 8° ANO - 2° 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 - DICA DE VÍDEO-AULA:  

Mediatriz : https://youtu.be/IVssY8Mc6Jo 

 
MEDIATRIZ 

 

 
Mediatriz é uma reta perpendicular a um segmento de reta e que passa pelo ponto médio deste 

segmento. 
Todos os pontos pertencentes a mediatriz, são equidistantes das extremidades deste segmento. 
Lembrando que, diferente da reta, que é infinita, o segmento de reta é limitado por dois pontos de uma 
reta. Ou seja, ele é considerado uma parte da reta. 
 
* PONTO MÉDIO = ponto que divide o segmento de reta exatamente no meio tendo dois segmentos 
iguais. 
* EQUIDISTANTE = que apresenta a mesma distância. 

 

             - M é o ponto médio de 𝑨𝑩̅̅ ̅̅  
 
             - A distância de A até M e de M até B são iguais.  

 

             - Então 𝑨𝑴̅̅ ̅̅ ̅ = 𝑴𝑩̅̅ ̅̅ ̅. 
 

 

 

 

 

Como construir a mediatriz? 

Podemos construir a mediatriz de um segmento de reta  usando régua e compasso. Para isso, siga 
os seguintes passos: 

1. Desenhe um segmento de reta e nas suas extremidades marque o ponto A e o ponto B. 
2. Pegue um compasso e faça uma abertura que seja um pouco maior que a metade da medida do 

segmento. 
3. Com essa abertura, coloque a ponta seca do compasso no ponto A e trace um semicírculo. 

Permanecendo com a mesma abertura no compasso, faça a mesma coisa no ponto B. 
4. Os semicírculos traçados se cruzaram em dois pontos, um acima do segmento de reta e outro abaixo. 

Com a régua, una esses dois pontos, essa reta traçada é a mediatriz do segmento AB. 
 

AULA 2 – (Explicação e correção de exercícios será feita via Google Meet e Whatsapp) 

 

https://youtu.be/IVssY8Mc6Jo
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EXERCÍCIOS 
 

1) Assista a vídeo-aula sugerida no início da atividade e com o auxílio de régua e compasso, 

desenvolva a atividade a seguir: 

     Construa uma segmento 𝑃𝑄̅̅ ̅̅  medindo 5 cm e encontre a mediatriz desse segmento. 

 

2) A reta perpendicular a um segmento e que passa pelo ponto médio deste segmento é denominado: 
 
a.(     ) Base             b.(     ) Mediatriz               c.(     ) Altura             d.(     ) Bissetriz     
 
      

3) Em qual desse itens a reta r é mediatriz de 𝐴𝐵 ⃡     ? Se necessário faça medições com a régua ou 
transferidor. 
 
 
 

4) Na figura abaixo está representado o segmento de reta AB e a respectiva mediatriz (reta p).  

Sabe-se que: 

 𝐴𝐵̅̅ ̅̅  = 10cm. 

 O ponto M é o ponto de interseccção de 𝐴𝐵̅̅ ̅̅  com a reta p. 

 O ponto C pertence a reta p. 
 
 

 
 

5)  Na figura seguinte, M é oponto médio do segmento de reta AB, o ponto C pertence a mediatriz de 

  𝐴𝐵̅̅ ̅̅  . 
 

a)   Qual o comprimento de 𝐶𝐵̅̅ ̅̅ ? 
 
b)   Determine o perímetro do triângulo ABC. 
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EDUCAÇÃO FÍSICA – PROF.ª LILIAN – 8º ANO 

2ºROTEIRO DE ABRIL 2021 

Revisão bimestral 

1- No atletismo, a corrida de longo percurso além de trabalhar a velocidade, trabalha principalmente 

a: 

A) Flexibilidade 

B) Resistência. 

C) Concentração e o raciocínio 

D) Manipulação. 

 

2- É correto dizer que: 

A) A água compõe 50 a 75% do nosso corpo. 

B) O excesso de açúcar e gordura evita o sobrepeso. 

C) Devemos substituir o suco de fruta por refrigerante, 

D) Educação física promove a obesidade e o aumento do colesterol. 

 

 

3- A Ginástica Artística contempla alguns aparelhos. Analisando as alternativas abaixo, qual delas é 

um aparelho da G. A. 

A) Arcos. 

B) Trave. 

C) Fita. 

D) Bola 

 

4- Observando as capacidades físicas abaixo, assinale a alternativa incorreta: 

A) Equilíbrio: é a capacidade de executar uma sequência de movimentos, ou manter uma postura estável. 

B) Coordenação: é a capacidade de combinar, de maneira harmônica e eficaz, diferentes movimentos. 

C) Velocidade: é a capacidade que nos permite executar um movimento ou uma sequência de movimentos 

sucessivos de forma lenta. 

D) Ritmo: é a capacidade de manter sincronia de movimentos em relação a um espaço de tempo 

predeterminado. 

 

EDUCAÇÃO ARTÍSTICA – PROF.ª SILVIA – 8º ANO 

2ºROTEIRO DE ABRIL 2021 

1º Aula Instrumentos musicais 

     Istrumento musical é um objeto ou aparelho construido ou adaptado para produzir sons musicais. 

São considerados sons musicais aqueles que podemos manipular algum dos parâmetros sonoros. 

Como já vimos anteriormente os parâmetros sonoros são: altura, duração, intensidade e timbre. 

     Existem diferenças entre os instrumentos musicais que podem ser: acústicos, elétricos e 

eletrônicos. 
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     Instrumentos musicais acústicos: são todos os instrumentos que não utilizam meios elétricos ou 

eletrônicos para produzir som, esse instrumentos costumam ter um som mais limpo e suave. Exemplo 

atabaques, xilofone, flauta, violão, saxofone, etc 

     Instrumentos musicais elétricos: são construidos para serem intencionalmente eletrificados, com 

captadores embutidos que amplificam os sons produzidos. Exemplo: baixo, guitarra, piano etc 

     Instrumentos musicais eletrônicos utilizam  energia elétrica, circuítos eletrõnicos e sintetizadores 

digitais para produzir e modificar sons. O sampler é um equipamento muito usados eletronicamente. 

Consegue armazenar sons na memória e reproduzi-los posteriormente, um a um ou de forma conjunta.   

     As versões elétricas de instrumentos acústicos que são utilizados em apresentações tem um som 

mais estridente devendo ser corrigido eletronicamente. Exemplo violão, violino, piano  

Atividades 

Responda 

1º Com o instrumento que você criou é possível produzir um som longo?Por que? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

2º Um grupo musical gravou um CD usando: guitarra, piano, violão elétricos e deu o nome de Acustico. 

Este título está  _____________________________________________________________________ 

 

 

3º Desenhe um instrumento e identifique se é acústico e elétrico. 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

Aula 2 Notação Musical      

 

     Notação  musical convencional é um sistema de escrita que representa graficamente uma obra 

musical. Na notação convencional utilizam-se um conjunto de símbolos (figuras ritmicas) que 

representam sons, silêncio e regras de interpretação, escritos numa pauta de cinco linhas, também 

chamados de pentagrama. As notas musicais são sete: Dó, Ré, Mi,Fá. Sol, Lá,Si e ficam assim 

distribuidas: 
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Podendo se repetir em linhas acima (mais agudas) e abaixo (mais graves), chamada linhas 

suplementares. 

 

Figuras e valores 

     

 A figura ritmica é formada de até três partes: Colchete, Haste e Cabeça. 

 
      

     Figuras ritmicas estão relacionadas ao parâmetro das durações, cada figura representa uma relação 

proporcional no tempo veja o quadro a seguir 

 

 
 

Claves 

 

As claves (chaves) indicam qual a posição de uma das notas e todas as outras são lidas tendo a nota 

da clave como referencia, são três as claves:    

  

Aula 3 Atividades 

1º Coloque as notas  Mi, Sol, Lá, Si e Dó no pentagrama na ordem crescente como aparece           

                ________________________________ 

                ________________________________ 

                ________________________________ 

                ________________________________ 

                ________________________________ 

                 

 2º Escreva a figura ritmica correspondente a  seguinte nomeação 

a) Semibreve ____________ b) Seminima __________________ 

 

c) Colcheia______________ d) Mínima ____________________ 

 

3º Quantas e quais são as notas musicais?_______________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

4º Qual o nome da única figura ritmica que não possui haste_________________________________ 
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Aula 4 Notação não convencional 

     Na notação musical não convencional ou Partituras criativas – as formas de notação são livres , não 

sendo obrigatorio seguir as regras da notação convencional. Da mesma forma que a partitura 

convencional,  sua função é orientar o interprete na execução da composição 

 

 
Atividade 

1º Crie uma partitura não convencional usando diferentes sons e pausa. OBS não esqueça de colocar 

a legenda como no modelo acima 

 

 

 

 

INGLÊS – 8º ANO 

2ºROTEIRO DE ABRIL - 2021 
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Aula 1 – Reading and translating 

1) Com ajuda do dicionário Inglês/Português ou tradutor on-line, traduza os itens que 

demonstram o perfil de um bom cidadão digital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aula 2 – Text Interpretation 

1) What information can you share online? Choose between NEVER or THAT’S OK: 

a) Your password: __________________________________________________________ 

b) Your profile, with a picture and a description of who you are: ______________________ 

c) Personal information, like address, bank account, telephone number: _______________ 

d) Information about something you like: ________________________________________ 

e) Information about others without permission: ___________________________________ 

 


