
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8º ANO 

ATIVIDADES DE ABRIL/2021 

1ª PARTE 

ATENÇÃO ESTUDANTE: 

➢ Entregar a apostila de Abril (1ª e 2ª parte) no dia 13 de maio (5ª feira) de 8 às 17 h. 

 

➢ Se você estiver fazendo essa apostila dentro do mês de ABRIL, faça a atividade 

no caderno, coloque a data, seu nome e turma, tire a foto da atividade e envie para 

o(a) professor(a) da disciplina. Nesse caso, não precisa entregar a apostila feita 

na escola. 

 

➢ Se você estiver fazendo a atividade em outro mês, ou não puder tirar foto, faça 

as atividades em folha separada para entregar. 

• Coloque a data em cada atividade para valer a presença desse dia. 

•  Separe as atividades por matéria, faça uma capa para cada uma colocando a 

matéria, o mês da apostila, seu nome completo e sua turma.  

           

 

APOSTILA DE 

MATEMÁTICA 

 

Mês: ABRIL 

Nome: ____________ 

Turma: ___________ 

VEJA O MODELO DA CAPA 
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➢ Caso não consiga abrir o formulário, faça a atividade abaixo no caderno. 

 

Piercings e tatuagens podem trazer desvantagens na hora da conquista por uma vaga  

05 de julho de 2007  

SÃO PAULO - Moda, estilo, personalidade. Não importa o motivo, mas é fato que muitas 

pessoas aderiram ao uso de piercings e tatuagens. No mercado de trabalho, no entanto, os "acessórios" 

podem trazer algumas desvantagens na hora de procurar um emprego. De acordo com a consultora de 

RH do Grupo Catho, Gláucia Santos, isto acontece porque ainda existe uma ideia antiga de que o uso de 

piercings ou tatuagens está relacionado à marginalidade.  

Forma implícita  

Ainda de acordo com a consultora, existe uma discriminação no momento da entrevista, mas ela não é 

feita de maneira explícita. Isto significa que o selecionador não irá perguntar se a pessoa usa piercing ou 

tem tatuagem, mas se perceber, esse candidato perde pontos. "Ter um piercing ou uma tatuagem quebra 

um pouco da formalidade de algumas situações em que é preciso ser formal. Num primeiro contato, ainda 

pode parecer que a pessoa é pouco madura", explicou Gláucia.  

Áreas de atuação  

A consultora ainda disse que este tipo de discriminação acontece em áreas em que o profissional terá 

contato direto com o público. Neste caso, incluem-se a administrativa, comercial e de bancos. "Imagine 

alguém com algo muito chamativo, como um cabelo colorido. Se tem contato com o cliente, perde a 

seriedade, imagem que tem que passar não somente para os colegas de trabalho", disse Gláucia. Ela 

ainda explicou que existem profissões em que a aceitação do uso de piercings e tatuagens é mais flexível, 

como em comunicação e publicidade e propaganda, o que não acontece com os profissionais de direito e 

medicina.  

Língua Portuguesa - 01/abril - 8°ano - Professora: Patrícia Pires 
 

Habilidades: (EF69LP44): Inferir a presença de valores sociais, culturais e humanos e de diferentes visões de mundo, em 
textos literários e não literários, reconhecendo nesses textos formas de estabelecer múltiplos olhares sobre as identidades, 
sociedades e culturas e considerando a autoria e o contexto social e histórico de sua produção. (EF89LP05): Analisar o efeito 
de sentido produzido pelo uso, em textos, de recurso a formas de apropriação textual (paráfrases, citações, discurso direto, 
indireto ou indireto livre). 

Na atividade de hoje veremos textos que expõem pontos de vista 

sobre determinado tema. Observe como fazem para defendê-los. 

 

TEXTO 1 

O formulário desta atividade está disponível em: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc9WcHdH4LZ_3nZZfi

e6F7c8XPaJMzjN1_omV_DZfrWM7gbdg/viewform?usp=sf_link 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc9WcHdH4LZ_3nZZfie6F7c8XPaJMzjN1_omV_DZfrWM7gbdg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc9WcHdH4LZ_3nZZfie6F7c8XPaJMzjN1_omV_DZfrWM7gbdg/viewform?usp=sf_link
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Depois de contratado  

Depois de contratado, a consultora diz que o uso da pintura e da joia já é mais aceito porque a pessoa já 

construiu uma imagem. No entanto, o melhor é perguntar a política de cada empresa sobre o assunto e, 

principalmente, ter bom senso! 

Atividades 

1) No texto 1 são expressas opiniões de quem? Copie do texto trechos que confirmem sua hipótese.  

2) Segundo o texto 1, por que piercings e tatuagens podem trazer desvantagens na hora da conquista por 

um emprego?  

3) Substitua o termo grifado no trecho do texto 1 abaixo transcrito, por outro de mesmo sentido. “No 

mercado de trabalho, no entanto, os “acessórios” podem trazer algumas desvantagens na hora de procurar 

um emprego”.  

4) Qual a ideia expressa pelo termo grifado?  

5) Por que a palavra “acessórios” vem entre aspas no texto 1?  

6)  Com relação ao preconceito contra tatuagens e piercings, quais as opiniões expressas no texto 3?  

7) E no texto 4?  

8) Qual a diferença entre as opiniões sobre tatuagens e piercings? 

9) Que palavras ou expressões caracterizam cada opinião?  

10)  No texto 2 você percebe algo de diferente no uso da nossa língua? Será que existem “erros” no texto? 

 

 

 

Referências: 

http://www.administradores.com.br/noticias 
http://precisofalar.com.br/index.php/Temas-polemicos/8691-Tatuagens-e-preconceito.html 
 

 

http://www.administradores.com.br/noticias
http://precisofalar.com.br/index.php/Temas-polemicos/8691-Tatuagens-e-preconceito.html
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ATIVIDADES 

1) Qual a finalidade desse texto? 

2) Por que um dos balões do quinto quadrinho é diferente?  

3) Qual o efeito do uso deste balão no texto?  

4) Qual a ideia do termo grifado em “Mas, eu alertei...” 

 
Observe a tirinha abaixo:  

Língua Portuguesa - 07/abril - 8°ano - Professora: Patrícia Pires 
 

Habilidades: (EF69LP44): Inferir a presença de valores sociais, culturais e humanos e de diferentes visões de mundo, em 
textos literários e não literários, reconhecendo nesses textos formas de estabelecer múltiplos olhares sobre as identidades, 
sociedades e culturas e considerando a autoria e o contexto social e histórico de sua produção. (EF89LP05): Analisar o efeito 
de sentido produzido pelo uso, em textos, de recurso a formas de apropriação textual (paráfrases, citações, discurso direto, 
indireto ou indireto livre). 

O formulário desta atividade está disponível em: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSedMIvHNqgeWMI05f

CTjCANvS-MI2mKdLaXpK0osgS226qDXA/viewform?usp=sf_link 

➢ Caso não consiga abrir o formulário, faça a atividade abaixo no 

caderno. 

Ainda sobre o uso de piercing, leia o texto abaixo: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSedMIvHNqgeWMI05fCTjCANvS-MI2mKdLaXpK0osgS226qDXA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSedMIvHNqgeWMI05fCTjCANvS-MI2mKdLaXpK0osgS226qDXA/viewform?usp=sf_link
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5) O que você achou do comportamento do personagem que falou sobre o piercing da colega? Ele 

respeitou a escolha de visual da amiga? 

6) Qual foi a reação dele ao conhecer o Betinho? Por que ele reagiu assim? 

7) O que você acha das pessoas que julgam os outros pela aparência? 

8) Você já presenciou alguém fazendo julgamento pela aparência do outro? Conte como foi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adolescência e Identidade 

"Ser adolescente não é fácil e meus pais não percebem isso", disse-

me uma garota de 15 anos, chorando. 

 Concordo com ela, por vários motivos. De largada, eles foram considerados 

"aborrecentes", uma expressão que deve ser riscada do vocabulário, já que 

sugere que os jovens aborrecem os adultos com suas crises, mudanças de 

humor, rebeldias etc. 

        Com sua presença, enfim. 

Língua Portuguesa - 08/abril - 8°ano - Professora: Patrícia Pires 
 

Habilidades: (EF89LP06): Analisar o uso de recursos persuasivos em textos argumentativos diversos (como a elaboração 
do título, escolhas lexicais, construções metafóricas, a explicitação ou a ocultação de fontes de informação) e seus efeitos 
de sentido. 

Você já ouviu falar sobre crise de identidade que é muito comum na 

adolescência? Hoje falaremos sobre isso. Leia o texto com bastante atenção. 

Referências: 

http://precisofalar.com.br/index.php/Temas-polemicos/8691-Tatuagens-e-preconceito.html 
https://chargesdomaglor.files.wordpress.com/2011/04/tirinhas011.jpg 

 

O formulário desta atividade está disponível em: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdvvGAW0epi3JaqqM

HHWtd6Qkjay2-a6spTDiNp7BJ39KTF1g/viewform?usp=sf_link 

➢ Caso não consiga abrir o formulário, faça as atividades abaixo 

no caderno. 

http://precisofalar.com.br/index.php/Temas-polemicos/8691-Tatuagens-e-preconceito.html
https://chargesdomaglor.files.wordpress.com/2011/04/tirinhas011.jpg
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdvvGAW0epi3JaqqMHHWtd6Qkjay2-a6spTDiNp7BJ39KTF1g/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdvvGAW0epi3JaqqMHHWtd6Qkjay2-a6spTDiNp7BJ39KTF1g/viewform?usp=sf_link
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        A quem considera os adolescentes desagradáveis, lembro que todo adulto já encarnou um, fato que 

costuma ser convenientemente esquecido. E lembro, também, que é preciso entender que deixar de ser 

criança significa, primeiramente, perder muita coisa. 

        A ansiedade que os jovens sentem com as mudanças que ocorrem no corpo deles não é coisa 

pequena nesse mundo em que a aparência é tão valorizada, por exemplo. Mas hoje vou conversar sobre 

o processo de crise de identidade nessa fase. 

Os pais são o prolongamento da criança, já que tudo o que ela faz passa por eles. Perder esse apoio e 

referência tão fortes provoca vulnerabilidade e é trabalhoso porque significa construir e procurar sua própria 

identidade. Isso supõe testar capacidades, aprender a reconhecer limites e riscos, organizar sua relação 

com o grupo e reconhecer o que quer e o que pensa, entre outros processos. 

        Passar por isso com a fragilidade que os adultos vivem nesse tempo só torna as coisas ainda mais 

difíceis. Essa é a crise de identidade, uma das passagens inevitáveis desse período. 

        Para saber quem quer ser, o adolescente precisa saber quem são seus pais. Para chegar a um local 

desconhecido é preciso estar bem localizado, saber onde está e de onde veio, não é? 

O espírito da lei recentemente aprovada no Senado, que permite aos filhos adotados conhecer dados de 

seus pais biológicos, é esse. O problema é que esse conhecimento tem sido complicado porque muitos 

pais não dão rumo aos filhos. 

        "Você escolhe, você é quem sabe, você decide" são expressões que os pais dizem com frequência a 

filhos pequenos acreditando que, com isso, lhes dão autonomia. Não. Desse modo, negam aos filhos o 

conhecimento de quem são e de onde estão e a própria condição de criança. "Sou praticamente um adulto", 

ouvi um garoto de nove anos dizer. 

        Para tornar-se adulto, o adolescente precisa passar por sua crise dentro da família para conseguir se 

organizar fora dela. Por isso, os pais precisam "segurar a onda", apoiá-lo e se fazer presentes não 

fisicamente sempre que o filho precisar. 

Ser impotente para se relacionar com o filho adolescente parece uma epidemia e isso só agrega dificuldade 

à já difícil tarefa deles -como reclamou a garota citada-, que só colabora para o adiamento da aquisição de 

uma identidade. 

        Um adolescente não pode ser como uma criança, assim como um adulto não pode ser como um 

adolescente. Precisamos encontrar soluções para esse duplo problema. 

Rosely Sayão 

 

 

                    

 

1) O texto aborda uma questão que é real na vida de qualquer ser humano. 

2) O que a autora diz sobre o uso da expressão “aborrecentes”? 

3) Que conselhos a autora dá a quem considera os adolescentes desagradáveis. 

4) A autora diz que “deixar de ser criança significa perder muita coisa”. O que você considera ter perdido 

ao passar para a adolescência? 

5) Das coisas perdidas, de que você sente mais falta? 

Agora, responda as questões de acordo com o texto: 
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6) A autora concorda com a atitude de muitos pais deixarem os filhos tomarem decisões de escolhas, 

acreditando que isso é dar-lhes autonomia? 

7) Segundo o texto, o que os pais precisam fazer durante o processo de transformação do adolescente 

em um adulto? 

                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

Língua Portuguesa - 13/abril - 8°ano - Professora: Patrícia Pires 
 

Habilidades: EF69LP54): Analisar os efeitos de sentido decorrentes da interação entre os elementos linguísticos e os recursos 
paralinguísticos e cinésicos, como as variações no ritmo, as modulações no tom de voz, as pausas, as manipulações do estrato 
sonoro da linguagem, obtidos por meio da estrofação, das rimas e de figuras de linguagem como as aliterações, as 
assonâncias, as onomatopeias, dentre outras; a postura corporal e a gestualidade, na declamação de poemas, apresentações 
musicais e teatrais, tanto em gêneros em prosa quanto nos gêneros poéticos; os efeitos de sentido decorrentes do emprego 
de figuras de linguagem, tais como comparação, metáfora, personificação, metonímia, hipérbole, eufemismo, ironia, paradoxo 
e antítese e os efeitos de sentido decorrentes do emprego de palavras e expressões denotativas e conotativas (adjetivos, 
locuções adjetivas, orações subordinadas adjetivas etc.). 

A infância e adolescência são fases maravilhosas e que devem ser bem 

aproveitadas, pois passam muito rápido e deixam muitas saudades. Hoje 

trabalharemos com a música “Era uma vez”, de Kell Smith. 

Era uma Vez - Kell Smith  

Era uma vez 

O dia em que todo dia era bom 

Delicioso o gosto e o bom gosto das nuvens serem feitas de algodão 

Dava pra ser herói no mesmo dia em que escolhia ser vilão 

E acabava tudo em lanche, um banho quente e talvez um arranhão 

Dava pra ver, a ingenuidade a inocência cantando no tom 

Milhões de mundos e universos tão reais quanto a nossa imaginação 

Bastava um colo, um carinho, e o remédio era beijo e proteção 

Tudo voltava a ser novo no outro dia sem muita preocupação 

É que a gente quer crescer 

E quando cresce quer voltar do início 

Porque um joelho ralado dói bem menos que um coração partido 

É que a gente quer crescer 

E quando cresce quer voltar do início 

Porque um joelho ralado dói bem menos que um coração partido 

Dá pra viver 

Mesmo depois de descobrir que o… 

 

Referências: 

https://www1.folha.uol.com.br/fsp/equilibrio/eq1308200911.htm 

https://armazemdetexto.blogspot.com/2017/11/texto-adolescencia-e-identidade-rosely.html 

 

O formulário desta atividade está disponível em: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdvvGAW0epi3JaqqM

HHWtd6Qkjay2-a6spTDiNp7BJ39KTF1g/viewform?usp=sf_link 

➢ Caso não consiga abrir o formulário, faça as atividades abaixo 

no caderno. 

https://www.google.com/search?rlz=1C1AVFC_enBR925BR926&sxsrf=ALeKk02fjDxkwBKb4SkzPqPfOh_qcpVtmg:1615846587286&q=Kell+Smith&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLVT9c3NEwzysiuMs41XsTK5Z2ak6MQnJtZkgEAyl0jZx4AAAA&sa=X&ved=2ahUKEwj41eLOqbPvAhU1HbkGHZRSB44QMTAAegQIAxAD
https://www1.folha.uol.com.br/fsp/equilibrio/eq1308200911.htm
https://armazemdetexto.blogspot.com/2017/11/texto-adolescencia-e-identidade-rosely.html
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdvvGAW0epi3JaqqMHHWtd6Qkjay2-a6spTDiNp7BJ39KTF1g/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdvvGAW0epi3JaqqMHHWtd6Qkjay2-a6spTDiNp7BJ39KTF1g/viewform?usp=sf_link
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1) A música começa com a expressão “Era uma vez...”. Em que tipo de texto essa expressão costuma 

aparecer? 

2) A canção retrata dois momentos vividos pelo eu lírico, relate sobre ambos: 

3) Você concorda com os versos abaixo?  

 

 

 

4) Segundo o texto, qual a solução para não acentuarmos a maldade presente no mundo? 

5) De acordo com a letra da música, como as coisas se resolviam durante a infância? 

6) Antítese é uma figura de linguagem que consiste na exposição de ideias opostas. Ocorre quando há 

uma aproximação de palavras ou expressões de sentidos opostos. Retire do texto um exemplo de antítese. 

7) Segundo o texto, onde encontramos a felicidade? 

8) Observe novamente o trecho abaixo: 

 

 

 

Que tipo de conjunções estão destacadas no trecho? 

9) Do que você sente mais falta da sua infência? Enumere algumas vantagens e desvantagens de crescer. 

10) O que seria, para você, "um dia bom"? O que é necessário para que ele assim o seja?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Língua Portuguesa - 14/abril - 8°ano - Professora: Patrícia Pires 
 

Habilidades: (EF69LP44): Inferir a presença de valores sociais, culturais e humanos e de diferentes visões de mundo, em 
textos literários e não literários, reconhecendo nesses textos formas de estabelecer múltiplos olhares sobre as identidades, 
sociedades e culturas e considerando a autoria e o contexto social e histórico de sua produção. (EF89LP05): Analisar o efeito 
de sentido produzido pelo uso, em textos, de recurso a formas de apropriação textual (paráfrases, citações, discurso direto, 
indireto ou indireto livre). 

Você pode assistir o clipe da música em:  

https://www.youtube.com/watch?v=xJNKT9HAXRc 

 

Referências: 
https://www.vagalume.com.br/kell-smith/era-uma-vez.html 
https://www.youtube.com/watch?v=xJNKT9HAXRc 
 

“É que a gente quer crescer 

E quando cresce quer voltar do início 

Porque um joelho ralado dói bem menos que um coração partido.” 

“É que a gente quer crescer 

E quando cresce quer voltar do início 

Porque um joelho ralado dói bem menos que um coração partido” 

O formulário da atividade está disponível em:  
➢ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScF0H8-

KGqHzyhiXeYwtz68lq__Dfnj27HxS4y5fwfrqMOy5w/viewform?usp=

sf_link 

➢  Caso não consiga abrir o formulário, faça as atividades abaixo no 

caderno. 

https://www.youtube.com/watch?v=xJNKT9HAXRc
https://www.vagalume.com.br/kell-smith/era-uma-vez.html
https://www.youtube.com/watch?v=xJNKT9HAXRc
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScF0H8-KGqHzyhiXeYwtz68lq__Dfnj27HxS4y5fwfrqMOy5w/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScF0H8-KGqHzyhiXeYwtz68lq__Dfnj27HxS4y5fwfrqMOy5w/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScF0H8-KGqHzyhiXeYwtz68lq__Dfnj27HxS4y5fwfrqMOy5w/viewform?usp=sf_link
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Geração do Celular 

O uso do celular é considerado atualmente o maior 

entretenimento dos brasileiros, tem ocupado quase a metade das horas 

vagas da população e especialistas confirmam que as pessoas estão 

viciadas. Os usuários não usam o celular ou a internet apenas para olhar 

uma mensagem ou outra, e sim, ficam vidrados o dia inteiro, seja na rua, 

na praça, com os amigos e até mesmo no trabalho. As pessoas precisam 

aprender ter mais contato com o mundo real.  

As crianças estão passando horas do seu tempo livre em frente ao computador ou no celular em 

jogos que poderiam ser utilizadas para uma leitura de bons livros ou para uma conversa com os amigos. 

Adultos chegam do trabalho já vão conferir as últimas atualizações dos aplicativos de relacionamentos e 

até idosos estão aderindo à nova tecnologia. A cultura da população está mudando e isso preocupa. 

Acredito que as redes sociais foram criadas para que nós tivéssemos mais contato com as pessoas, 

mas está totalmente ao contrário. O que veio para aproximar, acabou afastando. As redes sociais estão 

fazendo as pessoas antissociais umas com as outras. A comunicação que prevalece é a virtual e a prática 

de boas atitudes humanas, como o “bom dia”, “por favor”, são raros.  

Temos que incentivar às crianças, aos adolescentes e até aos adultos a se desconectarem do 

mundo virtual para se conectarem com o mundo real. Deixar o celular desligado quando estiver em família, 

curtir um passeio sem tantas selfies e dar preferência ao bate-papo olho-no-olho são situações que 

fortalecerão o relacionamento e o amor.  

Da Silva, Inaê Soares. Escola João Moreira Barroso.  
Setembro de 2017 (Adaptado). Professor Maurício Araújo  

1) Qual o assunto do artigo de opinião? 

2) A finalidade do texto é  

a) informar sobre o avanço das tecnologias.  

b) apresentar dados históricos sobre as redes sociais.  

c) apresentar um ponto de vista para convencer o leitor.  

d) informar sobre a importância do celular na comunicação. 

3) Segundo a autora, como os usuários do celular estão se comportando atualmente em relação aos 

aplicativos de relacionamento?  

a) Eles estão passando todo o seu tempo livre nas redes sociais.  

b) Os usuários usam o celular excessivamente.  

c) Os usuários usam todos os dias o celular, mas conseguem limitar o tempo que passam nas redes sociais.  

d) Usam as redes sociais apenas para se relacionar amorosamente. 

 

Hoje vamos falar sobre um assunto comum entre 

adolescentes: o uso do celular. 
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4) Há uma opinião da autora em 

a) “O uso do celular é considerado atualmente o maior entretenimento dos brasileiros...” 

b) “... especialistas confirmam que as pessoas estão viciadas”. 

c) “Adultos chegam do trabalho já vão conferir as últimas atualizações dos aplicativos de 

relacionamentos...” 

d) “Acredito que as redes sociais foram criadas para que nós tivéssemos mais contato com as pessoas...” 

5) No trecho: “...e sim, ficam vidrados o dia inteiro...”, a expressão grifada significa que os usuários 

a) passam muito tempo no celular. 

b) ficam bastante tempo na internet e isso causa problemas na visão. 

c) podem prejudicar o vidro do celular durante o toque com os dedos. 

d) são obrigados a usarem o celular. 

6) O que a autora quis dizer ao escrever “A comunicação que prevalece é a virtual”? 

a) Com a chegada da tecnologia, a comunicação virtual está diminuindo. 

b) Que a comunicação real (olho-no-olho) está se tornando mais frequente. 

c) Que todos os dias as pessoas estão comprando mais celular. 

d) Que a comunicação por meio de aplicativos de celulares está se tornando mais frequente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7) Há algum tempo, a imagem ao lado viralizou 

nas redes sociais.  

Observe-a atentamente e escreva o que te 

chama a atenção nela. 

8) Leia a tirinha atentamente. O uso do celular influencia a escrita? Explique. 
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10) E você? Já parou para pensar em quanto tempo passa acessando as redes sociais? Esse tempo está 

substituindo o tempo que passaria conversando com seus familiares, lendo um bom livro ou fazendo 

alguma outra coisa sem o uso das tecnologias? Escreva um pouco sobre como é seu di-a-dia em relação 

ao uso de celulares, computadores ou tablets. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pesquisa indica que uso excessivo de celular deixa o cérebro preguiçoso 

 A praticidade de descobrir rapidamente uma informação que não vem fácil à memória é uma das 

grandes vantagens do uso de smartphones. Apesar de parecer a melhor coisa do mundo quando permitem 

uma busca na internet para descobrir como é mesmo o nome daquela atriz ou o endereço daquele 

restaurante que um amigo indicou, os celulares inteligentes podem “acomodar” o cérebro. Estudo 

canadense feito com usuários de telefones com acesso à internet mostrou que, quanto mais as pessoas 

recorrem a esses aparelhos, mais elas podem ser prejudicadas nas tomadas de decisões. Os autores do 

trabalho, publicado no jornal Computers in Human Behavior, acreditam que o uso excessivo dos 

dispositivos deixa o cérebro preguiçoso.  

 O estudo realizado por uma equipe da Universidade de Waterlloo sugere que a comodidade de ter 

várias ferramentas que auxiliam em tarefas do cotidiano pode ser um problema para a saúde das pessoas 

à medida que elas deixam de buscar na própria memória as informações de que precisam [...]  

 Após os testes, os pesquisadores notaram que os participantes que tinham habilidades cognitivas 

mais “afiadas” e uma maior disponibilidade para pensar de forma analítica gastavam menos tempo usando 

a função de busca dos smartphones.  

Língua Portuguesa - 15/abril - 8°ano - Professora: Patrícia Pires 
 

Habilidades: (EF69LP44): Inferir a presença de valores sociais, culturais e humanos e de diferentes visões de mundo, em 
textos literários e não literários, reconhecendo nesses textos formas de estabelecer múltiplos olhares sobre as identidades, 
sociedades e culturas e considerando a autoria e o contexto social e histórico de sua produção. 

Referências: 
http://g1.globo.com/pop-arte/cinema/noticia/2015/10/idosa-chama-atencao-ao-nao-usar-celular-em-evento-com-johnny-depp.html 
http://multirio.rio.rj.gov.br/index.php/interaja/multiclube/9a11/quadrinhos/11006-entre-jovens-falar-%C3%A9-f%C3%A1cil 
https://www.bombounowa.com/imagens/desliguei-meu-celular-para-sempre-odete-e-como-voce-vai-se-comunicar-comigo-
abelardo-da-melhor-forma-possivel/ 
 

Hoje vamos falar mais um pouco sobre o uso do celular. 

Leia a notícia abaixo com bastante atenção. 

9) De acordo com a tirinha ao lado, qual é a melhor maneira de se comunicar? 

 

http://g1.globo.com/pop-arte/cinema/noticia/2015/10/idosa-chama-atencao-ao-nao-usar-celular-em-evento-com-johnny-depp.html
http://multirio.rio.rj.gov.br/index.php/interaja/multiclube/9a11/quadrinhos/11006-entre-jovens-falar-%C3%A9-f%C3%A1cil
https://www.bombounowa.com/imagens/desliguei-meu-celular-para-sempre-odete-e-como-voce-vai-se-comunicar-comigo-abelardo-da-melhor-forma-possivel/
https://www.bombounowa.com/imagens/desliguei-meu-celular-para-sempre-odete-e-como-voce-vai-se-comunicar-comigo-abelardo-da-melhor-forma-possivel/
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 [...] Descobrimos que os indivíduos que mais dependem de seus smartphones como uma fonte de 

informação são pensadores ‘mais preguiçosos’, isto é, eles tendem a confiar em seus instintos na resolução 

de problemas e estão menos dispostos a pensar logicamente para chegar a uma solução”, explica 

Pennycook, um dos autores da pesquisa.  

Texto completo disponível em: 
http://www.em.com.br/app/noticia/tecnologia/2015/05/03/interna_tecnologia 

ATIVIDADES 

1) Qual é a ideia principal desse texto? 

2) Segundo o texto, qual é uma das grandes vantagens do uso de smartphones? 

3) Apesar da vantagem, qual problema o uso desses celulares inteligentes podem trazer? 

4) Qual foi a conclusão do estudo canadense feito com usuários desses dispositivos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

TEMA: FOTOGRAFIA 

Arte se desenvolve ao longo do tempo acompanhando o surgimento de novas tecnologias e 

adequando as novas demandas da sociedade. A fotografia é um procedimento artístico que surgiu do 

7) Escreva com suas palavras porque a imagem ao lado ilustra a notícia 

que lemos na atividade de hoje. 

 

Referências: 
https://www.correiobraziliense.com.br/impresso/2015/04/2648334-celular-inteligente--cerebro-
preguicoso.html 
www.em.com.br/app/noticia/tecnologia/2015/05/03/interna_tecnologia 
 

5) De acordo com a charge ao lado, 

qual a relação presente entre ela e a 

notícia lida anteriormente? 

 

6) Que sintoma o entrevistado 

apresentou e que foi discutido na 

notícia lida? 

 

Arte – 07/abril - 8°ano - Professora: Patrícia Vilaça 
 

https://www.correiobraziliense.com.br/impresso/2015/04/2648334-celular-inteligente--cerebro-preguicoso.html
https://www.correiobraziliense.com.br/impresso/2015/04/2648334-celular-inteligente--cerebro-preguicoso.html
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desenvolvimento tecnológico da sociedade e tem tido diversas funcionalidades na vida das pessoas. Com 

o celular, por exemplo, podemos tirar fotos e registrar os acontecimentos e, com o auxílio da internet, 

publicar em redes sociais.  

Em meados do século XIX, temos o surgimento da fotografia, que consiste na captação de luz sob 

uma película sensível a luminosidade, gerando a imagem no papel fotográfico. Daí o nome: “FOTO”, vem 

do grego que significa “luz” e “GRAFIA” que significa “estilo”. Logo, a fotografia precisa de algum nível de 

luminosidade para criar a imagem desejada.  

A fotografia acabou por substituir a contratação de pintores retratistas (aqueles que apenas faziam 

retratos das pessoas), que eram contratos para 

pintar as famílias. Porém, as primeiras 

fotografias eram em preto e branco o que fez 

surgiu a “fotopintura”, uma técnica de pintar 

fotos em preto em branco que ficou muito 

popular no Brasil.  

Você já viu uma foto pintura, como essa ao 

lado?   

Mas a tecnologia fotográfica evoluiu muito nos 

últimos anos, possibilitando várias 

possibilidades de criação artística fotografia e 

de registro de memórias.  

 

1)  Analise as imagens abaixo e para cada uma dê uma possível data de realização da foto.  

 

2)  Responda:  

a) Existem diferenças entre elas? Comente e exemplifique (o que há de diferente nelas). 

b) Qual das fotografias é a mais antiga? Por quê? 

c) Em sua opinião qual é a fotografia atual? Explique por quê. 

d) E as fotografias que costuma tirar nos dias de hoje, seus familiares guardam em álbuns ou no 

computador? Qual sua opinião sobre essa forma de guardar fotografias? 

 

3)  Antigamente, as câmeras não eram digitais e sim analógicas, neste tipo de câmera a luz que é capturada 

no momento da foto incidia sobre um filme fotográfico, para posteriormente ser revelada em um estúdio 

fotográfico.  

FOTO 1 FOTO 3 FOTO 4 FOTO 2 

Anos: 2020 — 1920 — 2000 — 1990 

 



 
15 

Nas câmeras digitais não se usa mais o filme, o que temos é um sensor que capta a luz e a interpreta, 

transformando-a em uma imagem digital bem próxima do real. O sensor pode ser de tamanhos diferentes, 

o que irá influenciar na sua capacidade de captar mais ou menos luz e também no resultado final, ou seja, 

na qualidade da imagem. 

Analise as imagens e classifique em câmera analógica e câmera digital. 

 

4) Para você qual é a função da fotografia? 

5) Qual a importância da fotografia no seu cotidiano? Como você utiliza? 

6) Vocês têm o hábito de tirar fotos nos lugares que frequentam? 

7) Nos tempos atuais, quais os equipamentos podem ser utilizados para fotografar? 

8) Álbum de Família.   

• Com o auxílio dos pais/responsáveis, escolha 3 fotos para analisar. Para cada uma delas você deverá 

descreve o mais detalhado possível a foto, dizendo quem está na foto e o que está acontecendo.  

• Contextualize a foto, informando quando ela foi tirada e por quem foi tirada (caso saibam). Informe qual 

tipo de câmera e de fotografia, salientando se a imagem produzida é analógica ou digital. 

Observação: Não é necessário enviar as fotos, apenas as descrições solicitadas. 

Referência:https://drive.google.com/file/d/12pT4i1n4SHz1Cx_FgE-sDooYQhXpZ9di/view 
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What is Duolingo? 

Duolingo is the most popular language-learning platform and the most downloaded education app in the 

world, with more than 300 million users. The company’s mission is to make education free, fun, and 

accessible to all. 

 Duolingo is designed to feel like a game and scientifically proven to be effective. In addition to its core 

platform, the company created the Duolingo English Test, an affordable and convenient language 

certification option that is accepted by over 2,000 universities. 

 

(O que é Duolingo? Duolingo é a plataforma de aprendizagem de idiomas mais popular e o aplicativo 

educacional mais baixado do mundo, com mais de 300 milhões de usuários. A missão da empresa é tornar 

a educação gratuita, divertida e acessível a todos. 

 Duolingo foi projetado para parecer um jogo e cientificamente comprovado para ser eficaz. Além de sua 

plataforma principal, a empresa criou o Duolingo English Test, uma opção de certificação de idioma 

acessível e conveniente que é aceita por mais de 2.000 universidades.) 

Source: https://support.duolingo.com/hc/en-us/articles/204829090-What-is-Duolingo- 

Atenção:  

➢ Isto não é uma propaganda.  

➢ Esse aplicativo é gratuito e tem recursos limitados em sua versão grátis. Como ferramenta de apoio, 

não há necessidade de habilitar a versão Premium, pois a sua utilidade de aprendizado se cumpre 

bem. 

➢ Ninguém é obrigado a baixar o app. 

➢ Pontuarei aqueles que fizerem as lições durante o uso do curso. Quem não quiser usá-lo, terá 

pontuação normal de acordo com o definido pela escola, sem prejuízo. 

➢ Este app é apenas uma ferramenta adicional para aprendizagem de língua estrangeira reconhecida 

como tal, ideal para todas as idades. 

ATIVIDADES 

1) Baixe o app na Play Store, se possível e após a permissão de seus responsáveis. Quaisquer dúvidas, 

favor entrar em contato com o professor no seu whatsapp privado. 

2) Comece as lições básicas e tentem alcançar o máximo de pontos que puderem. O ideal é que usem o 

app por, no mínimo, 5 e, no máximo, 30 minutos diariamente. Não exceda esse limite, não será proveitoso. 

Inglês - 09/abril - 8°ano - Teacher: Rock 
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3) Durante 7 dias, será considerado seu nível de aprendizagem. 

Acesse o ícone em forma de escudo (Como na figura ao lado) na 

parte inferior do app e veja sua pontuação e nível. Tire print e envie 

ao professor. 

4) No último dia, ou seja, sétimo, vá no mesmo ícone e veja se subiu 

de nível. Tire print novamente e envie ao professor. 

5) Repita o processo cada vez que terminar a rotina dos 7 dias. 

 

 

 

 

 

 

Artes Marciais 

As artes marciais surgiram em todos os cantos do mundo e cada uma delas possui um tipo de combate e 

uma filosofia diferente. As artes marciais são muito associadas às culturas asiáticas. Entretanto, desde os 

primórdios da história dos homens na Terra, há relatos de lutas humanas e vários tipos de combate.  Já 

foram encontrados desenhos sobre batalhas desde 10.000 a 6.000 a.C. Ou seja, pode ser afirmado que, 

desde o período Epipaleolítico, o homem sabe lutar. 

Aliás, as artes marciais são tão espalhadas pelo mundo que, quem surgiu com esse termo, foram os 

gregos. Derivando do nome do deus Marte, que foi quem os ensinou a lutar. A arte marcial nada mais é 

que a arte de se defender utilizando o ataque. Além disso, em alguns casos, é utilizado também técnicas 

que foram usadas contra oponentes de guerra. Por fim, as artes marciais acabaram reunindo diversas 

técnicas diferentes em um único conceito. Atualmente, esse nome é utilizado para descrever todos os tipos 

de combate originados no ocidente e no oriente. 

Como dito anteriormente, as artes marciais surgiram como uma forma das pessoas se defenderem 

atacando. Mas, além disso, quase sempre elas estão ligadas a diferentes filosofias e crenças. E, em alguns 

casos, seguem códigos de honra que não estão associados à espiritualidade. 

Contudo, estado mental e intensidade física são duas coisas que devem ser bastante desenvolvidas nas 

pessoas que praticam essas lutas. Aliás, elas estão separadas em vários critérios diferentes. 

• Estilos tradicionais e contemporâneos 

• Com uso ou não de armas 

• Qual aplicação ela tem (esporte, autodefesa, meditação ou coreografia) 

O uso e prática das artes marciais muda de acordo com a localização. Por exemplo, no oriente essa prática 

é vista como parte de um sistema filosófico. Ou seja, as artes marciais fazem parte da formação de caráter 

das pessoas. Por outro lado, no ocidente elas são mais associadas à defesa pessoal e a luta. 

Educação Física - 06/abril - 8°ano - Professora: Nelson 
 

https://segredosdomundo.r7.com/filmes-de-luta/
https://segredosdomundo.r7.com/como-meditar/
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Estilos de artes marciais: 

1) Muay Thai 

2) Jiu Jitsu 

3) Krav Maga 

4) Kickboxing 

5) Taekwondo 

 

Atividade: 

Escolha uma entre as 10 modalidades de arte marcial listadas acima, faça uma pesquisa e escreva sobre 

ela. 

Referência: https://segredosdomundo.r7.com/artes-marciais/ 

 

 

O LIBERALISMO ECONÔMICO 

Para compreender o Liberalismo Econômico é preciso ter claro o contexto em que suas ideias foram 

formuladas. Na Europa Ocidental durante a Idade Moderna predominavam as práticas mercantilistas, em 

que os Estados interferiam diretamente na economia e estabeleciam monopólios comerciais. Ou seja, não 

havia liberdade comercial e os agentes privados só poderiam exercer atividades regulamentadas e 

permitidas pelo rei. 

 Este tipo de organização econômica favorecia pequenos grupos próximos ao rei e impediam o 

desenvolvimento da grande maioria. É neste contexto que surgem os pensadores que defendiam a 

liberdade das práticas comerciais. São considerados princípios básicos do Liberalismo econômico os 

seguintes pontos. 

A economia é regida por leis naturais (como a da oferta e da procura, por exemplo). Dessa forma, não 

é necessária a presença do Estado para regular os agentes econômicos. A livre-iniciativa (individualismo 

econômico), que permite aos comerciantes exercer ações sem o aviso prévio ao Estado. A livre-

concorrência, ao contrário do monopólio, vários agentes econômicos disputam o mesmo mercado. 

O livre-cambismo, ou seja, reduções nas taxas alfandegárias para estimular o comércio internacional e a 

defesa da propriedade privada. Os mais influentes pensadores do Liberalismo Econômico são 

apresentados adiante.  

 

6) Karatê 

7) Capoeira  

8) Boxe 

9) Kung Fu 

10) MMA  

 

História - 06/abril - 8°ano - Professor: Jener 
 

https://segredosdomundo.r7.com/artes-marciais/
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ADAM SMITH – INGLATERRA (1723-1790). “Pai” da economia política. 

Principal obra: A Riqueza das Nações (1776). 

Foi um dos principais teóricos do liberalismo econômico. 

Baseava-se na ideia de que deveria haver total liberdade 

econômica para que a iniciativa privada pudesse se desenvolver, 

sem a intervenção do Estado. 

Ele utiliza a alegoria da “Mão Invisível” do mercado para simbolizar 

as leis naturais que regem a economia. 

Segundo ele, a livre concorrência entre os agentes econômicos 

regularia o mercado, provocando a queda de preços e inovações 

técnicas necessárias para melhorar a qualidade dos produtos. 

Em “A Riqueza das Nações” demonstra que o desenvolvimento e o bem estar de uma nação advém do 

crescimento econômico e da divisão do trabalho. 

 

FISIOCRACIA (FRANÇA). Versão francesa do liberalismo econômico. 

Também defendiam a não intervenção do Estado na economia. 

O lema “Laissez faire, laissez passer, le monde va de lui-même” (Deixai fazer, deixai passar, que o mundo 

anda por si mesmo), representa a concepção de que a economia é regida por leis da natureza. 

Ao contrário da Escola Inglesa, cujo maior representante foi Adam Smith, acreditavam que a riqueza de 

uma nação tinha origem no desenvolvimento e exploração da agricultura. 

Os teóricos de maior destaque da Escola Francesa são Quesnay, Gournay, Mirabeu, Dupont e Turgot. 

 

Exercício: Quais eram as principais características do Liberalismo Econômico? Por que ele entrou em 

conflito com as práticas mercantilistas do Estado Absolutista? Resposta com no mínimo 10 linhas. 

 

 

O DESPOTISMO ESCLARECIDO 

O despotismo esclarecido foi a adoção de ideias iluministas pelos reis absolutistas europeus com o objetivo 

de promover reformas em seus países, porém, sem abdicar de seu poder centralizado. A princípio isto 

pode parecer contraditório, pois iluminismo e absolutismo são concepções opostas de organização social. 

Porém, tudo fica claro se levarmos em consideração que os reis absolutistas utilizaram o critério de 

seletividade das ideias ilustradas que iriam adotar. Ou seja, eles apenas incorporaram práticas que 

promovessem o fortalecimento do Estado e, consequentemente, o seu poder pessoal. São exemplos de 

Déspotas Esclarecidos: 

Portugal. Marquês de Pombal - Ministro de D. Jose I (1750 - 1777) 

Combate ao domínio que os ingleses estabeleceram no comércio português. 

Estímulo ao comércio e ao desenvolvimento das manufaturas portuguesas.  

História - 13/abril - 8°ano - Professor: Jener 
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Expulsão dos jesuítas de Portugal e de suas colônias, devido aos obstáculos que eles estavam 

apresentando ao poder real.  

Implantação de uma educação leiga, ou seja, sem a interferência da Igreja Católica. 

 

Áustria. José II (1780 - 1790) 

Flexibilização da servidão e relativa liberdade de imprensa. 

Orientação econômica voltada para o desenvolvimento das manufaturas e da agricultura. 

 

PRÚSSIA. Frederico II (1740 - 1780) 

Restruturação e fortalecimento militar da Prússia.  

Ampliação do domínio territorial.  

Promoção do desenvolvimento das indústrias do país. 

 

Exercício: Explique o que era o Despotismo Esclarecido e por que ele foi adotado em inúmeras partes da 

Europa no final do século XVIII e início do século XIX. Resposta com no mínimo 10 linhas. 

 
 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADE 3 - Instruções: Responder as 12 questões no caderno de geografia, não precisa copiar as 

perguntas. Coloque o nome, a turma e a data, bem legível logo no início da atividade. 

 

Leia os textos e responda à questão logo a seguir: 

 

TEMA: Contextos culturais, sociais, econômicos e físicos da África 

O espaço urbano dos países africanos é marcado pela precariedade do acesso à habitação, ao emprego, 

à infraestrutura e aos serviços públicos, sobretudo nas áreas mais distantes dos centros. Segundo dados 

da ONU, menos de 40% da população urbana da África é servida por rede de saneamento básico, o que 

sobrecarrega o sistema público de saúde, já que esgoto a céu aberto e água não tratada são vetores da 

transmissão de muitas doenças, como cólera, tifo e diarreia. 

1) Por que a falta de saneamento básica sobrecarrega o sistema público de saúde na África? 

 

Na Etiópia, Serra Leoa e no Chade, a população urbana que mora em assentamentos miseráveis ou vivem 

em bairros precários ultrapassa 90% da população do país. 

2) Cite os três países africanos que mais de 90% de sua população vive em habitação precária. 

Geografia - 01/abril - 8°ano - Professor: Rinaldo 
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Nos últimos anos, as economias dos países africanos começaram a crescer mais rapidamente, 

impulsionadas, principalmente, por investimentos chineses, sobretudo nos países detentores de petróleo, 

gás, ouro e outros minerais, como Nigéria, Gana, Costa do Marfim e Serra Leoa. 

3) Cite 4 países africanos que atraíram investimentos chineses por ser detentores de minerais. 

Esse crescimento econômico contribuiu para criar uma classe média urbana, porém, pouco influenciou a 

melhoria das condições de vida da maioria da população. 

4) Quem foi pouco favorecido pelo crescimento econômico ocorrido nos países africanos? 

A população africana está distribuída de maneira desigual pelo continente, com maior concentração nas 

áreas próxima ao litoral ocidental, ao redor dos maiores centros urbano e às margens do Rio Nilo. 

5) Cite 3 lugares muito populosos na África. 

Os países mais populosos da África são Nigéria, Egito, Sudão, África do Sul e República Democrática do 

Congo. É possível perceber no mapa a seguir que o vale do Rio Nilo também apresenta elevada 

concentração populacional em decorrência das áreas de agricultura desenvolvidas ao longo de seu curso. 

6) Quais são os 5 países mais populosos da África? 

Por causa de áreas de ocupação mais difícil, como as de densas florestas e desertos, várias porções do 

continente apresentam baixas densidades demográficas. o. 

7) Cite 2 aspectos naturais que apresentam baixas densidades demográficas na África. 

E, em virtude do predomínio de uma economia agrária, cerca de 60% da população africana vive no campo. 

No entanto, em razão da difícil condição de vida nas áreas rurais, provocadas por fatores como a perda da 

propriedade da terra, a baixa produtividade do solo e ausência de infraestrutura adequada, especialmente 

de água tratada, eletricidade e meios eficientes de transporte e comunicação, muitas pessoas têm mudado 

para as cidades. 

8) Cite 3 fatores que contribuem para muitas pessoas mudarem do campo para as cidades africanas. 

A África é uma massa contínua de terra emersa com cerca de 30,2 milhões de Km2, o que corresponde a 

22% das terras emersas do planeta. O território africano tem 8.050km de comprimento no sentido norte-

sul e 7.560km no sentido leste-oeste. 

9) A África está representada com qual número no mapa a seguir?  
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10) Ao Norte, o continente é 

atravessado pelo Trópico de 

Câncer, ao Sul, pelo Trópico de 

Capricórnio, além disso, a linha do 

Equador corta o hemisfério e o 

Meridiano de Greenwich atravessa-

o a Oeste.  

O continente africano é constituído 

de 54 países independentes. 

• Identifique no mapa ao lado os 

2 maiores climas da África. 

 

 

 

 

 

 

 

O Norte da África é composto de países que formam o deserto do Saara. Sua população é 

predominantemente árabe e de origem islâmica e se localizam, em sua maioria, na parte mais próxima 

com a Europa. Alguns países, como Egito e Marrocos, desenvolveram um parque industrial com base na 

produção de roupas, bebidas e sapatos. 

11) Qual é a religião predominante nos países do norte da África? Cite 3 tipos de indústrias que se 

destacam no Egito e Marrocos. 

A África Subsaariana (Abaixo ou ao sul do deserto do Saara) é composta por povos negros de várias etnias, 

com grandes diferenças culturais entre si e grandes contrastes socioeconômicos. Há países com destaque 

na economia mundial, como a África do Sul e Nigéria e outros extremamente pobres como o Congo e a 

Somália. 

12) Cite 3 características dos povos que vivem na África Subsaariana. 

 

ATIVIDADE 4 - Instruções: Responda às 13 questões no caderno de geografia. NÃO precisa copiar as 

perguntas. Coloque no caderno, o nome, a turma e a data, bem legível logo no início da atividade. 

➢ Leia atentamente cada parágrafo e responda a(s) questão (ões) logo a seguir. 

TEMA: PODERIO ECONÔMICO E ASCENSÃO DA CHINA 

Apesar de se manter como potência hegemônica (predominante/soberana) há décadas, os Estados Unidos 

vêm perdendo espaço no campo econômico em virtude da ascensão (avanço/subida) da China no atual 
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cenário internacional. Há, nesse quesito, uma nova conjuntura, caracterizada pela multipolaridade do 

sistema geopolítico global. 

1) Quais são as duas atuais grandes potências econômicas mundiais citadas neste parágrafo? 

A introdução de reformas políticas e econômicas desde o fim dos anos 1970, com o objetivo de expandir o 

relacionamento comercial com mercados externos, tem levado a China a registrar altos índices de 

crescimento econômico. Atualmente, o país ocupa a segunda posição no ranking dos maiores PIB’s 

(Produto Interno Bruto) mundiais, além de ser o segundo país com maior volume de exportações (vendas) 

e o terceiro com maior volume de importações (compras) de mercadorias do mundo (dados de 2018). 

2) A China possui o segundo maior PIB do mundo e terceiro país que mais importa e exporta mercadorias 

no mundo. O que é PIB, exportação e importação? 

A expansão chinesa tem sido encarada como uma ameaça à liderança dos Estados Unidos como potência 

econômica mundial, o que tem gerado tensões geopolíticas entre os países.  

3) Como os Estados Unidos estão enxergando a China hoje? Você acha que o Brasil também deveria 

enxergar a China da mesma maneira somente para apoiar os Estados Unidos?  

A China também vem ampliando sua presença no mercado de outras regiões do mundo, como o continente 

africano e os países latino-americanos. Há alguns anos, as relações comerciais entre Brasil e China têm 

se intensificado e, atualmente, o país se tornou o principal parceiro econômico do Brasil. 

4) Você acha que o Brasil também deveria enxergar a China da mesma maneira somente para apoiar os 

Estados Unidos? Justifique. 

Nos últimos anos, a China vem ampliando sua influência política, cultural e social na América Latina, 

ocupando a posição antigamente ocupada pelos Estados Unidos. Atualmente, o país é o principal parceiro 

econômico do Peru, do Chile e, sobretudo, do Brasil. 

5) Cite 3 países da América Latina que tem a China como grande parceiro econômico. 

Em 2013, por exemplo, as trocas comerciais entre Brasil e China atingiram os 83 bilhões de reais, 

considerando as importações, as exportações, bem como a fusão e a aquisição de empresas. Os chineses 

se tornaram os maiores investidores estrangeiros no Brasil, ultrapassando os Estados Unidos.  

6) Quanto os chineses investiram no Brasil em 2013? 

A China é o país mais populoso do mundo possui, aproximadamente, um quinto da população mundial. 

O elevado crescimento populacional despertou no governo certa preocupação com disponibilidade de 

recursos naturais, com problemas sociais (desemprego, saúde, educação, moradia) e com aumento da 

poluição atmosférica. 

7) Sabendo-se que em cada 5 pessoas no mundo uma é chinesa, cite 3 preocupações do governo chinês 

com isso. 

Assim, o governo chinês passou a incentivar a “política de único filho”, a fim de que as taxas de 

natalidade diminuíssem e o crescimento populacional fosse contido. A cultura chinesa é uma das mais 

ricas do mundo. O idioma oficial no país é o Mandarim, que varia segundo os grupos étnicos. A 

gastronomia no país é considerada exótica. 
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8) Qual é a língua (idioma) mais falada na China e ao mesmo tempo no mundo?  

O uso de redes sociais no país é restrito, e também há um grau limitado de liberdade religiosa. Isso 

se deve às características do governo. Muitos chineses são ateístas, mas uma parte da população é adepta 

ao taoismo, budismo ou confucionismo. 

9) Apesar de muitas restrições democráticas, cite as três principais religiões da China. 

Mapa referência para responder as questões 10 e 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10) Quais são os 2 únicos países que tiveram crescimento econômico na pandemia no segundo trimestre 

de 2020? 

11) Qual foi a situação do Brasil? (observe que o PIB ficou negativo) 

12) Explique o gráfico ao lado:  
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13) Cite o nome de coisa(s) que lembra(m) a China (Luta, culinária, programa de TV, música, marca de 

produto, algo que tenha em casa, lenda, personalidade, político, ponto turístico, cidade, rio, traços 

fenotípicos, costume, hábito, etc.). 

 

 

ATIVIDADE 5 - Instruções: Responder as 12 questões no caderno de geografia, NÃO precisa copiar as 

perguntas. Coloque no caderno, o nome, a turma e a data, bem legível logo no início da atividade.  

➢ Leia atentamente cada parágrafo e responda a(s) questão (ões) logo a seguir. 

TEMA: GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS NA AMÉRICA LATINA 

Pode-se afirmar que a América Latina é privilegiada no que se refere à abundância de recursos hídricos, 

pois em seu território estão presentes algumas das principais bacias hidrográficas do mundo, como as dos 

rios Amazonas, Orenoco e da Prata. Os países dessa região enfrentam muitos desafios relacionados à 

gestão desse recurso. 

1) Cite 3 importantes bacias hidrográficas da América Latina (Porção do continente americano formada 

pelo México, América Central e América do Sul). 

Entre os principais desafios, os países que fazem parte da mesma bacia hidrográfica têm de considerá-la 

como um sistema físico único e dinâmico, e não de forma fragmentada, isto é, apenas como parte do 

território de cada país. Impactos ambientais, como a contaminação dos rios em um determinado ponto, a 

montante, pode atravessar os limites internacionais e prejudicar as populações de locais a foz. 

2) Adiante um rio atravessar vários países e somente alguns cuidarem dele? Justifique sua resposta. 

Vazamento de petróleo em grandes proporções na Amazônia peruana, desde janeiro, envia um alerta para 

os impactos negativos aos rios e à população. O óleo atingiu os rios Chiriaco e Morona, no Noroeste do 

país, prejudicando comunidades ribeirinhas e indígenas. 

3) Cite duas comunidades que sempre são prejudicadas com a poluição dos rios na Amazônia. 

[...] “Não importa muito onde a gente tenha um desafio ambiental. Ainda que esse acidente esteja ocorren 

do no Peru, ele vai afetar o ambiente como um todo”, afirmou o governo peruano[...]. Por se tratar de uma 

importante fonte de riqueza, a disputa pela água é um dos motivos que têm provocado tensões entre 

diferentes países. Assim, a política adotada por um governo local para realizar a gestão e a comercialização 

da água pode prejudicar outros, contribuindo para ocorrência de conflitos. 

4) De acordo com o parágrafo, qual motivo que têm provocado tensões entre diversos países? 

Um dos conflitos mais importantes relacionados à disputa e à comercialização da água ocorreu na América 

Latina, nos anos 2000. Foi deflagrado na cidade de Cochabamba, na Bolívia, e envolveu grandes empresas 

multinacionais, o governo local e movimentos populares de camponeses e trabalhadores urbanos. 

5) Cite 4 entidades que foram envolvidas no conflito ocorrido em Cochaamba, na Bolívia nos anos 2000? 

Com a entrada da Bechtel (empresa americana de engenharia) na Bolívia, as tarifas de fornecimento de 

água subiram de 150% a 180%, e os tradicionais comitês comunitários de água potável foram obrigados a 

pagar para utilizar água. No dia 11 de abril de 2000, após uma semana de uma verdadeira guerra pela 
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água, o governo de Cochabamba cancelou o contrato de concessão com a Bechtel. Com a vitória do 

movimento popular, o serviço de água e esgoto de Cochabamba baixou a tarifa ao patamar anterior à 

privatização.  

6) Tal empresa consumia muita água sendo assim começou a faltar água e as tarifas subiram, porém a 

empresa ia gerar vários empregos. Em sua opinião, o que é mais importante a água ou os empregos, ou 

tem jeito de conciliar? Justifique. 

 

7) Faça uma análise da charge ao lado. 

Considere o contexto e a crítica presentes nela. 

 

 

 

 

8) Observe o gráfico e coloque em ordem crescente os 5 maiores consumidores de Água no Brasil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela referência para responder às questões 9 a 11:  

9) Cite as duas regiões nas quais há menor 

concentração de água (recursos hídricos). 

10) Cite as duas regiões nas quais há maior 

concentração de pessoas (densidade demográfica). 

11) A que conclusão você chegou após analisar a 

sua região (Sudeste). 
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12) (Múltipla escolha) Em 2015, o Brasil sofreu com um grande desastre ecológico provocado pelo 

rompimento da barragem de rejeitos da empresa Samarco. Os rejeitos atingiram o Rio Doce, causando 

grande destruição ambiental e afetando diretamente a vida dos pescadores da região. Muitos peixes 

morreram após o acidente, principalmente, em virtude do(a): 

a) aumento de nutrientes na água.   b) morte de algas. 

c) dificuldade de captar oxigênio.   d) chegada de novas espécies invasora.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Atividade pelo formulário: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdr1eeI3dgm2ONaEVZ3k2FxrK9BNCLDcizh_9fbrxey3gzmdw/viewform?usp=pp_url 

Congruência de Triângulos 

Quando falamos em figuras iguais, intuitivamente nos vem à mente figuras de mesmo tamanho e forma. 

Isto significa que através de movimentos as figuras se "encaixam" exatamente umas sobre as outras. 

Observemos que a palavra "iguais" está sendo usada de forma um tanto imprópria, já que o conjunto de 

pontos que formam cada uma das figuras são diferentes. Tornamos mais precisa nossa linguagem usando 

a expressão "figuras congruentes". Assim, figuras congruentes são figuras tais que se podem fazer 

coincidir. 

Triângulos 

Na Geometria Plana é dito que dois triângulos são congruentes quando os lados e ângulos do primeiro 

triângulo estão em correspondência com os lados e ângulos do segundo triângulo de tal forma que os lados 

em correspondência têm a mesma medida, assim como os ângulos. Assim, para determinar a congruência 

de dois triângulos olhamos para seis elementos em cada triângulo (três lados e três ângulos) e comparamos 

as medidas.  

Mas de fato, é suficiente que se conheçam apenas TRÊS destes elementos, numa certa ordem, para 

termos a congruência assegurada. É isso que nos dizem os critérios, talvez já bem conhecidos, de 

congruências de triângulos: LAL, ALA, LLL.  

Casos de congruência: 

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

Matemática - 05/abril - 8°ano - Professor: Fausto 
 Habilidades: (EF08MA14): Demonstrar propriedades de quadriláteros por meio da identificação da congruência de 

triângulos. 
Objetivos: Congruência de triângulos e demonstrações de propriedades de quadriláteros. 

𝐴𝐶  ≅   𝐸𝐹 (Os dois lados têm a mesma medida) 

𝐴መ   ≅    𝐸 (Os dois ângulos têm a mesma medida) 

𝐴𝐵  ≅   𝐸𝐺 (Os dois lados têm a mesma medida) 

 



 
28 

 

 2º) ALA (ângulo, lado, ângulo): dois ângulos congruentes e lado entre os ângulos congruente. 

 

 

 

 

 

3º) LLL (lado, lado, lado): três lados congruentes. 

 

 

 

 

 

Exemplos:  

1) Identifique os casos de congruência: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 𝐴መ   ≅    𝐹 (Os dois ângulos têm a mesma medida) 

 𝐵   ≅    𝐸 (Os dois ângulos têm a mesma medida) 

 𝐴𝐵  ≅   𝐸𝐹 (Os dois lados têm a mesma medida) 

 

𝐴𝐶  ≅   𝐸𝐺 (Os dois lados têm a mesma medida) 

𝐴𝐵  ≅   𝐸𝐹 (Os dois lados têm a mesma medida) 

𝐶𝐵  ≅   𝐺𝐹 (Os dois lados têm a mesma medida) 

 

Observando as figuras, temos: 

{
𝐴𝐵 ≅ 𝐸𝐹

Â = Ê
𝐴𝐶 ≅ 𝐷𝐸

  

Logo, os triângulos ABC e DEF são 

congruentes pelo caso LAL. 

a)  

 

b)  

 

Observando as figuras, temos: 

{
𝐵 =  �̂�

𝐵𝐶 ≅ 𝑀𝑁
𝐶መ =  �̂�

  

Logo, os triângulos ABC e MNP são 

congruentes pelo caso ALA. 

c)  

 

Observando as figuras, temos: 

{
𝐴𝐵 ≅  𝑇𝑉
𝐵𝐶 ≅ 𝑇𝑈
𝐴𝐶 ≅ 𝑈𝑉

  

Logo, os triângulos ABC e TUV são 

congruentes pelo caso LLL. 
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2) Na figura, o ∆ABC é congruente ao ∆EDC. Determine o caso de congruência. 

 

 

 

 

 

 

EXERCÍCIOS  

1) Na congruência de triângulos, estudamos três casos, são eles: L.L.L., L.A.L., A.L.A. Indique o caso de 

congruência nos pares de triângulos abaixo: 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

2) Os triângulos abaixo são congruentes? Se sim, diga qual o caso de congruência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observando a figura, temos: 

{
𝐴መ =  𝐸

𝐴𝐶 ≅ 𝐶𝐸
𝐶መ =  𝐶መ

 

Logo, os triângulos ABC e CDE são 

congruentes pelo caso ALA. 

Referências: 
UFRGS: Disponível em: http://www2.mat.ufrgs.br/edumatec/atividades_diversas/ativ20/congru/sistemas.htm Acesso em: 11/03/2021. 
SILVA, Marcos Noé Pedro da. "Congruência e Semelhança de Triângulos"; Brasil Escola. Disponível em: 
https://brasilescola.uol.com.br/matematica/congruencia-e-semelhanca-de-triangulos.htm. Acesso em 21 de março de 2021. 
UFF: Disponível em: http://www.professores.uff.br/dirceuesu/wp-content/uploads/sites/38/2017/07/GBaula2.pdf Acesso em: 11/03/2021. 

http://www2.mat.ufrgs.br/edumatec/atividades_diversas/ativ20/congru/sistemas.htm
https://brasilescola.uol.com.br/matematica/congruencia-e-semelhanca-de-triangulos.htm
http://www.professores.uff.br/dirceuesu/wp-content/uploads/sites/38/2017/07/GBaula2.pdf
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Atividade pelo formulário: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDTTWC1MzsJJYpIwyBwBaZ9_RLcOmYq1QpYQWm6AXaSQdo1g/viewform?usp=pp_url 

Exercícios de Fixação 

1) Os triângulos ABC e EFG são congruentes: 

Considerando que a medida do ângulo interno A é 27º e a medida do ângulo interno C é 64º, responda:  

(LEMBRETE: A soma dos ângulos internos de um triângulo é 180º) 

a) Qual é a medida do ângulo interno B? 

b) Qual é a medida do ângulo interno E? 

c) Qual é a medida do ângulo interno G? 

d) Qual é a medida do ângulo interno F? 

2) Os triângulos ABC e DEF, representados a seguir, são 

congruentes. Considere que AB = 4 cm, Â = 48º e 𝐶መ  = 50°, 

responda: 

a) Determine a medida do ângulo B. 

b) Obtenha a medida dos ângulos D, E e F. 

c) Qual é a medida do lado DE? 

 

3) Considere a afirmação: Os triângulos ABC e DEF 

são congruentes. Qual é o caso de congruência que 

garanta a veracidade dessa afirmação?  

(DICA: Leia o material da aula passada) 

 

4) Conforme indicações feitas nos dois triângulos abaixo, eles são congruentes. Qual é o caso de 

congruência que possibilita afirmar isso?  

(DICA: Leia o material da aula passada) 

 

5) Os triângulos ABC e EFG são congruentes, conforme 

as indicações de ângulos e lados a seguir. 

Determine a medida de: 

a) AC. 

b) X. 

c) Y. 

d) Z. 

e) W. 

f) FG. 

Matemática - 09/abril - 8°ano - Professor: Fausto 
 

Habilidades: (EF08MA14): Demonstrar propriedades de quadriláteros por meio da identificação da congruência de triângulos. 
Objetivos: Congruência de triângulos e demonstrações de propriedades de quadriláteros. 
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6) Na figura abaixo, os triângulos ABC e EDC são congruentes. 

Determine: 

a) A medida do lado CE. 

b) A medida do lado DE. 

c) A medida do ângulo X. 

d) A medida do ângulo Y. 

e) A medida do ângulo Z. 

 
Referência: 
LONGEN, Adilson. Apoema: matemática 8 / Adilson Longen – 1. Ed. – São Paulo: Editora do Brasil, 2018. 
 
 
 

 

 

 

Proporcionalidade 
 

A proporcionalidade estabelece uma relação entre as grandezas e grandeza é tudo aquilo que pode ser 

medido ou contado. 

No cotidiano existem muitos exemplos dessa relação, como ao dirigir um carro, o tempo que se leva para 

efetuar o percurso depende da velocidade empregada, ou seja, tempo e velocidade são grandezas 

proporcionais. 

Uma proporção representa a igualdade entre duas razões, sendo que uma razão corresponde ao quociente 

de dois números. Veja como representá-la a seguir. 

𝐚

𝐛
=  

𝐜

𝐝
         Lê-se: a está para b assim como c está para d. 

Acima, vemos que a, b, c e d são os termos de uma proporção, que possui as seguintes propriedades: 

1ª) Propriedade Fundamental: a . d = b . c 

2ª) Propriedade da Soma: 
𝐚 + 𝐛

𝐛
=  

𝐜 + 𝐝

𝐝
 

3ª) Propriedade da Subtração: 
𝐚 − 𝐛

𝐛
=  

𝐜 − 𝐝

𝐝
 

 

Exemplos: 

1) A proporção 
𝟏𝟎

𝟑
=  

𝟑𝟎

𝟔
 é verdadeira? 

Temos que verificar se as duas frações são iguais.  

Para isso, basta usar a 1ª propriedade, a . d = b . c. 

Fazendo a multiplicação cruzada, temos: 

10 x 6 = 3 x 30 → 60 = 90  

(Absurdo, pois 60 é diferente de 90). 

Logo, a proporção acima é FALSA. 

Matemática - 12/abril - 8°ano - Professor: Fausto 
 

Habilidades: (EF08MA13A) Resolver problemas que envolvam grandezas diretamente ou inversamente proporcionais, por 
meio de estratégias variadas.  Objetivos: Variação de grandezas: diretamente proporcionais, inversamente proporcionais ou 
não proporcionais. 

 

2) A proporção 
𝟏𝟓

𝟓
=  

𝟔

𝟐
  é verdadeira? 

Fazendo a multiplicação cruzada, temos: 

15 x 2 = 5 x 6 → 30 = 30 

Logo, a proporção acima é VERDADEIRA 
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3) Determine o valor do termo representado pela incógnita nas proporções a seguir. 

 a)  
𝑥

3
=  

24

6
                 

Fazendo a multiplicação cruzada, temos: 

6x = 72 →  𝑥 =  
72

6
 = 12 

 

EXERCÍCIOS (Você pode fazer com o auxílio de uma calculadora) 

1) Determine o valor do termo representado pela incógnita nas proporções a seguir. 

a)  
𝟏

𝟒
=  

𝟕

𝒙
                                 b)  

𝟔

𝟕
=  

𝒘

𝟐𝟏
    c)  −

𝟏𝟏

𝟓𝟓
=  

𝟑

𝒙
   

 

d)  
𝒙

𝟓
=  

𝟐𝟏

𝟑𝟓
     e)  

𝟏𝟎

𝟕
=  

𝟓𝟎

𝒚
  

 

2) Para cada 2 automóveis que vende, Carlos ganha R$ 200,00 de comissão. Quanto ele recebeu de 

comissão no mês que vendeu 15 automóveis? 

3) Um relógio atrasa 5 minutos a cada 8 horas. Quanto tempo ele atrasará em 24 horas? 

4) Sabendo que 42 está para x, assim como 252 está para 186, determine o valor de x. 

 
Referência: 
Toda Matéria: Disponível em: https://www.todamateria.com.br/proporcionalidade/ Acesso em: 21/03/2021. 

 

 

 

 
 

Proporcionalidades: direta e inversa 
 

Quando estabelecemos a relação entre duas grandezas, a variação de uma grandeza provoca uma 

mudança na outra grandeza na mesma proporção. Ocorre então uma proporcionalidade direta ou inversa. 

 

I) Grandezas diretamente proporcionais 

Duas grandezas são diretamente proporcionais quando a variação ocorre sempre na mesma razão. 

 

Exemplos: 

1) Uma indústria tem instalado um medidor de nível, que a cada 5 minutos marca a altura de água no 

reservatório. Observe a variação da altura de água ao longo do tempo. 

Matemática - 14/abril - 8°ano - Professor: Fausto 
 

Habilidades: (EF08MA13A): Resolver problemas que envolvam grandezas diretamente ou inversamente proporcionais, por 
meio de estratégias variadas.  
Objetivos: Variação de grandezas: diretamente proporcionais, inversamente proporcionais ou não proporcionais. 
 

b)  
8

y
=  

50

25
  

Fazendo a multiplicação cruzada, temos: 

50y = 200 →  𝑦 =  
200

50
 = 4 

https://www.todamateria.com.br/proporcionalidade/


 
33 

Observe que essas grandezas são diretamente proporcionais e 

possuem variação linear, ou seja, o aumento de uma implica no 

aumento da outra. 

A constante de proporcionalidade (k) estabelece uma razão entre 

os números das duas colunas da seguinte forma: 

 
10

12
=  

15

18
=  

20

24
=  

5

6
  

 

2) (Enem/2012) Uma mãe recorreu à bula para verificar a 

dosagem de um remédio que precisava dar a seu filho. Na 

bula, recomendava-se a seguinte dosagem: 5 gotas para 

cada 2kg de massa corporal a cada 8 horas. Se a mãe 

ministrou corretamente 30 gotas do remédio a seu filho a 

cada 8 horas, então qual a massa corporal do filho? 

Notamos que, aumentando o número de gotas, aumentamos também a massa corporal. Portanto, as 

grandezas gotas e massa corporal são diretamente proporcionais. 

Primeiramente, montamos a proporção com os dados do enunciado. 

Fazendo a multiplicação cruzada, temos: 

x = 60 →  x =  
60

5
 = 12 

Logo, a massa corporal do filho é 12 kg. 

 

3) Um automóvel está movendo-se a uma 

velocidade de 60 km/h e percorre 240 km em 

determinado período de tempo. Quantos 

quilômetros percorrerá a uma velocidade de 90 

km/h? 

 

Notamos que, aumentando a velocidade, aumentamos também a distância percorrida. Portanto, as 

grandezas velocidade e distância percorrida são diretamente proporcionais. 

 

Primeiramente, montamos a proporção com os dados do enunciado. 

 Fazendo a multiplicação cruzada, temos: 

60x = 21.600  →  x =  
21.600

60
  = 360 

Logo, o automóvel percorrerá 360 quilômetros. 

 

4) Um automóvel percorre 300 km com 25 litros de 

combustível. Caso o proprietário desse automóvel 

queira percorrer 120 km, quantos litros de 

combustível serão gastos? 

 

Tempo 
(minutos) 

Altura 
(centímetros) 

10 12 

15 18 

20 24 

 

 
60

90
=

240

x
 

 
5

30
=

2

x
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Notamos que, diminuindo a distância percorrida, diminuímos também o número de litros de combustível. 

Portanto, as grandezas distância percorrida e números de litros de combustível são diretamente 

proporcionais. 

Primeiramente, montamos a proporção com os dados do enunciado. 

Fazendo a multiplicação cruzada, temos: 

300x = 3.000   x =  
3.000

300
 = 10 

Logo, serão gastos 10 litros de combustível. 

 

EXERCÍCIOS (Você pode fazer com o auxílio de uma calculadora) 

 

1) Uma roda dá 80 voltas em 20 minutos. Quantas voltas dará em 28 minutos? 

2) Uma fábrica engarrafa 3.000 refrigerantes em 6 horas. Quantas horas levará para engarrafar 4.000 

refrigerantes? 

3) Uma torneira despeja em um tanque 50 litros de água em 20 minutos. Quantas horas levará para 

despejar 600 litros? 

4) Um trem com 4 vagões transporta 720 pessoas. Para transportar 1.260 pessoas, quantos vagões seriam 

necessários? 

 
Referências: 
TODA MATÉRIA: Disponível em: https://www.todamateria.com.br/proporcionalidade/ Acesso em: 15/03/2021; 
MATEMÁTICA DIDÁTICA: Disponível em: http://www.matematicadidatica.com.br/RegraDeTresExerciciosSimplesInversa.aspx#anchor_ex4 
Acesso em: 15/03/2021; 
MATEMÁTICA DIDÁTICA: Disponível em: http://www.matematicadidatica.com.br/RegraDeTresExerciciosSimplesDireta.aspx#anchor_ex3 
Acesso em: 15/03/2021. 

 

 

 

 

II) Grandezas inversamente proporcionais 

Duas grandezas são inversamente proporcionais quando uma grandeza varia na razão inversa da outra. 

Exemplos: 

1) João está treinando para uma prova de corrida e, por isso, decidiu verificar a velocidade que ele deveria 

correr para alcançar a linha de chegada no menor tempo possível. 

Observe o tempo que ele levou em diferentes velocidades. 

Observe que as grandezas variam inversamente, ou seja, o 

aumento de uma implica na diminuição da outra na mesma 

proporção. 

Veja como é dada a constante de proporcionalidade (k) entre as grandezas das duas colunas:   

20 x 60 = 40 x 30 = 60 x 20 = 1.200 

Matemática - 16/abril - 8°ano - Professor: Fausto 
 

Habilidades: (EF08MA13A): Resolver problemas que envolvam grandezas diretamente ou inversamente proporcionais, por 
meio de estratégias variadas.  
Objetivos: Variação de grandezas: diretamente proporcionais, inversamente proporcionais ou não proporcionais. 
 

Velocidade 
(m/s) 

Tempo 
(segundos) 

20 60 

40 30 

60 20 

 

 
300

120
=

25

x
  

https://www.todamateria.com.br/proporcionalidade/
http://www.matematicadidatica.com.br/RegraDeTresExerciciosSimplesInversa.aspx#anchor_ex4
http://www.matematicadidatica.com.br/RegraDeTresExerciciosSimplesDireta.aspx#anchor_ex3
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2) Um automóvel desloca-se a 60 km/h e demora 3 horas para 

chegar a seu destino. Se esse mesmo automóvel estivesse a 

90 km/h, quanto tempo levaria para completar esse mesmo 

percurso? 

Notamos que, aumentando a velocidade, levaremos menos tempo para chegar ao destino. Portanto, as 

grandezas velocidade e tempo são inversamente proporcionais. 

Primeiramente, montamos a proporção com os dados do enunciado. 

  

Essas grandezas são inversamente proporcionais, pois, aumentando a velocidade, gastaremos menos 

tempo em um mesmo percurso. Portanto, inverteremos uma das razões: 

Fazendo a multiplicação cruzada, temos:   90x = 180 →  x =  
180

90
 = 2 

Logo, gastaria 2 horas para fazer o mesmo percurso com velocidade de 90 km/h. 

 

3) Com 8 eletricistas podemos fazer a instalação de uma casa 

em 3 dias. Quantos dias levarão 6 eletricistas para fazer o 

mesmo trabalho? 

Primeiramente, montamos a proporção com os dados do enunciado. 

 Essas grandezas são inversamente proporcionais, pois, diminuindo o número de 

eletricistas, aumentamos o número de dias para fazer o serviço. Portanto, inverteremos uma 

das razões: 

Fazendo a multiplicação cruzada, temos: 

6x = 24 → x =   
24

6
  = 4 

Logo, com 6 eletricistas seriam necessários 4 dias para terminar o serviço. 

 

4) Com 6 pedreiros podemos construir uma parede em 8 dias. 

Quantos dias gastarão 3 pedreiros para fazer a mesma parede? 

Primeiramente, montamos a proporção com os dados do 

enunciado. 

 

Essas grandezas são inversamente proporcionais, pois, diminuindo o número de pedreiros, aumentamos 

o número de dias para fazer o serviço. Portanto, inverteremos uma das razões: 

Fazendo a multiplicação cruzada, temos: 

3x = 48 →  x =  
48

3
 = 16 

Logo, com 3 pedreiros seriam necessários 16 dias para terminar o serviço. 

 

60

90
=

3

𝑥
  

 
90

60
=

3

x
                  

8

6
=

3

x
  

6

8
=

3

x
  

 
6

3
=

8

x
  

3

6
=

8

x
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EXERCÍCIOS (Você pode fazer com o auxílio de uma calculadora) 

1) Quatro marceneiros fazem um armário em 18 dias. Em quantos dias nove marceneiros fariam o mesmo 

armário? 

2) Trinta operários constroem uma casa em 120 dias. Em quantos dias quarenta operários construiriam 

essa casa? 

3) Um ônibus, a uma velocidade média de 60 km/h, fez um percurso em 4 horas. Quanto tempo levará, 

para fazer o mesmo percurso, aumentando a velocidade média para 80 km/h? 

4) Cinco pedreiros fazem uma casa em 30 dias. Quantos dias levarão 15 pedreiros para fazer a mesma 

casa? 

Referência: 
TODA MATÉRIA: Disponível em: https://www.todamateria.com.br/proporcionalidade/ Acesso em: 15/03/2021; 
CURSO MENTOR: Disponível em: https://cursomentor.com/ Acesso em: 13/03/2021. 

 

 

 

 

 

 

OBSERVAÇÕES: 

● As atividades foram elaboradas com base nos objetos de conhecimento e habilidades essenciais de 

ciências para o 8º ano, definidos pela Secretaria Municipal De Educação. 

● Atenção! Copie o título da atividade no seu caderno e os objetos do conhecimento listados. Durante a 

atividade faça anotações, como sua forma de estudo individual! (Isto é independente de responder às 

atividades no caderno ou por formulário). Escolha o que for melhor: resumo, esquemas, mapa mental, 

cópia... mas faça seus registros pois eles serão avaliados no retorno das aulas. Serão pontuados, pelas 

datas e registros! 

● Vocês terão acesso a um texto de apoio e complementos durante a atividade. Siga as orientações do 

roteiro, não deixe de fazer todas as leituras atentamente. Tente explicar o que leu a um familiar. Registre 

suas dúvidas no formulário on-line ou no caderno. 

 

 

 

 

Ciências - 05/abril - 8°ano - Professora: Kenya 
 

Unidade Temática: Vida e Evolução 
Habilidades: Integração dos sistemas digestório, respiratório, circulatório e excretor. 
Objetivos: (EF08CI48MG): Reconhecer a importância da passagem de nutrientes e água do tubo digestório para os 
capilares sanguíneos. 

Acompanhe o conteúdo e resolva os exercícios pelo formulário 

disponível em: https://forms.gle/ia4sTZTzH42V8fwy6 

https://www.todamateria.com.br/proporcionalidade/
https://cursomentor.com/
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SISTEMA DIGESTÓRIO – PARTE II – NUTRIÇÃO 

Nutrientes são substâncias presentes nos alimentos que são importantes para a composição e 

funcionamento do nosso organismo. São adquiridos por meio do processo de digestão, que garante a 

quebra dos alimentos em partículas menores que podem ser absorvidas graças principalmente, a parede 

interna do intestino delgado especializada em absorver e transpor esses nutrientes para o sangue que se 

encarrega de distribuí-los a todas as células do corpo. Observe na imagem como é a parede do tubo 

intestinal e como há presença de muitos vasos sanguíneos prontos para receber e transportar os 

nutrientes. 

Tudo que você consome vai diretamente interferir na formação e funcionamento das suas células e 

consequentemente na saúde do seu corpo. Comer não é só para “matar a fome” ou ter prazer. A escolha 

consciente de alimentos garante saúde e bem estar a seu organismo. Conhecer sobre nutrientes te permite 

melhores escolhas. 

Atividades  

1) O intestino delgado é um órgão que possui aproximadamente seis metros de comprimento e está 

diretamente relacionado ao mecanismo de nutrição. Como você acha que estes 6 metros interferem no 

processo de nutrição do corpo? 

2) Pense bem no funcionamento do sistema digestório descrito na aula anterior e no que viu até aqui. Agora 

responda: onde vai parar cada parte de um enorme sanduíche acompanhado de batata frita, um copo de 

refrigerante e um sorvete de sobremesa? Descreva. 

Os nutrientes são classificados em dois grandes grupos, os macronutrientes e os micronutrientes. 

Os Macronutrientes são aqueles que nosso corpo necessita em maior quantidade e também são 

encontrados abundantemente nos alimentos. São eles: 
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• Proteínas: são moléculas orgânicas formadas por um conjunto de aminoácidos que desempenha uma 

série de funções importantes para o corpo humano, como a defesa do organismo, a aceleração de 

reações químicas, o transporte de substâncias, a movimentação, a comunicação celular e a 

sustentação. Costuma-se dizer que a principal função das proteínas é estrutural, classificados como 

plásticos ou construtores, uma vez que promovem a formação e o crescimento dos tecidos do nosso 

corpo. Carnes, ovos e laticínios são alimentos ricos em proteínas. 

• Carboidratos: constituem a principal fonte de energia para o nosso organismo e são as moléculas 

orgânicas mais abundantes da natureza. Eles são classificados, pelo número de subunidades, em 

monossacarídeos, dissacarídeos e polissacarídeos. Como exemplo de alimentos ricos em carboidratos, 

podemos citar: arroz, pão, massa, açúcar e mel. 

• Lipídios: são uma classe de macromoléculas que incluem as gorduras e substâncias semelhantes. 

Assim como os carboidratos, os lipídios estão relacionados com o fornecimento de energia. Além de 

serem moléculas armazenadoras de energia, eles apresentam outras funções, como: formação das 

membranas (fosfolipídios); proteção dos órgãos de impactos; e atuação na manutenção da temperatura 

do corpo. Margarina, óleo, carne gorda, noz e azeite são alimentos ricos em lipídios. 

Carboidratos e lipídios são classificados como alimentos energéticos, já que é a partir dessas substâncias 

que o organismo adquire energia para realizar suas tarefas.  

• Água: está presente em todos os alimentos. Dentre os principais papéis exercidos pela água no corpo 

humano, podemos destacar: transporte e eliminação de substâncias; atua como solvente; lubrifica 

órgãos e tecidos; participação de reações químicas; e regulação da temperatura. Mesmo presente nos 

alimentos, ingerir água isoladamente é saudável, já que seu pH próximo a neutro evita, por exemplo, 

aumentar a acidez no estômago como os refrigerantes. Alimentos ricos em água: melancia, tomate, 

nabo, cenoura e melão. 

Micronutrientes são encontrados em pequenas quantidades nos alimentos, são necessários em 

pequenas quantidades em nosso organismo, mas essenciais! Quantidade aqui, não define a importância. 

• Sais minerais: são nutrientes inorgânicos necessários em pequenas quantidades no nosso organismo. 

Dentre os principais sais minerais necessários ao funcionamento do nosso organismo, podemos citar: 

cálcio, fósforo, potássio, cloro, sódio, ferro e flúor. Cada sal mineral atua de forma diferente no corpo, 

por exemplo: o cálcio relaciona-se com a formação de ossos e dentes e o ferro atua como componente 

da hemoglobina. 

• Vitaminas: são moléculas orgânicas extremamente importantes para nosso organismo, entretanto, são 

necessárias em pequenas quantidades. As vitaminas podem ser classificadas em hidrossolúveis e 

lipossolúveis. No grupo das vitaminas hidrossolúveis estão a vitamina B e a vitamina C. Já no grupo 

das vitaminas lipossolúveis encontramos vitamina A, vitamina D, vitamina E e vitamina K. Elas exercem 

variadas funções no organismo: a vitamina A, por exemplo, é componente de pigmentos visuais e 

atuam na manutenção dos tecidos epiteliais; a vitamina K atua no processo de coagulação; e a vitamina 

C é importante na síntese do colágeno. 

• Fibras: As fibras são importantes na alimentação, entretanto, por não serem absorvidas, não são 

consideradas por alguns autores como nutrientes. Apesar de não serem assim classificadas, é 

importante que elas estejam presentes na dieta. As fibras atuam garantindo um bom funcionamento do 

intestino, prevenindo, por exemplo o câncer nessa região. Além disso, elas causam sensação de 
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saciedade e diminuem a absorção de colesterol, gordura e açúcar. Frutas e verduras são alimentos 

ricos em fibras, além das vitaminas! 

Os sais minerais, as vitaminas e as fibras, formam um grupo de alimentos classificados como reguladores, 

que ajudam no funcionamento correto do corpo e prevenção de doenças.  

Mais atividades... 

3) Qual dos alimentos abaixo possui uma grande quantidade de nutrientes que atuam como construtores 

no nosso organismo? 

a) Feijão  b) Carne  c) Arroz  d) Batata-frita 

4) O calorímetro é um instrumento utilizado para medir o valor energético dos alimentos. Em um 

experimento com um calorímetro foram verificados os seguintes resultados de variação de temperatura 

para mesma quantidade de alimento: Amendoim: 15 °C, Cereal: 9 °C e Carne: 8 °C. Todos os experimentos 

iniciaram na temperatura de 20°C. Assinale a alternativa correta em relação aos resultados observados. 

a) Todos os alimentos têm o mesmo valor calórico. 

b) A carne é mais calórica que os demais alimentos. 

c) O amendoim é mais calórico que os demais alimentos. 

d) O cereal é mais calórico que os demais alimentos. 

 

5) Alimentos como macarrão, arroz, batata, bolos e biscoitos são ricos em: 

a) Lipídeos  b) Vitaminas  c) Amido  d) Proteínas 

 

6) Para que os músculos se desenvolvam normalmente, é necessária a ingestão de uma grande 

quantidade de proteínas na alimentação. Assinale a opção abaixo que contém somente alimentos ricos em 

proteínas. 

a) Carne e ovos b) Macarrão e legumes c) Legumes e Verduras d) Pão e verduras 

 

7) (Fatec) Um dado preocupante, quando se analisa o hábito alimentar da população brasileira, 

principalmente nos grandes centros urbanos, é que em geral se verifica uma baixa ingestão de alimentos 

ricos em fibras. As fibras estão presentes em maior quantidade em vários alimentos de origem vegetal, tais 

como verduras, legumes, frutas e cereais integrais. A ingestão dos alimentos ricos em fibras é importante 

porque: 

a) estimula a produção de enzimas gástricas. 

b) facilita a ação da bile na digestão das proteínas. 

c) fornece a energia necessária às atividades vitais. 

d) acelera a passagem do bolo fecal pelo intestino. 

e) permite a absorção da celulose pelo corpo. 
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Principais doenças ligadas ao sistema digestório 

Síndrome do intestino irritável: popularmente conhecida como “colite nervosa”, “colón irritável” ou 

“doença funcional do intestino”. Nesses casos, o intestino é mais sensível, reagindo a estímulos habituais 

como, por exemplo, estresse e alimentação. Isso pode causar alterações no movimento intestinal que, 

consequentemente, modifica a forma, a frequência e a consistência das fezes. Para prevenir essa doença, 

é importante praticar exercícios, melhorar os hábitos de sono, fazer mudanças na dieta, beber bastante 

líquido e se alimentar regularmente. 

Azia: é uma sensação de queimadura na parte de trás do peito. Às vezes, ela sobe até o pescoço e a 

garganta. Para prevenir e controlar essa doença, deve-se evitar alimentos que favorecem essa 

“queimação”: café, chá, bebidas alcoólicas, bebidas gaseificadas, chocolate e refeições pesadas como, por 

exemplo, com muita gordura. Além disso, é indicado evitar ir para a cama antes do esvaziamento gástrico 

(cerca de três horas). Fumar também agrava essa doença do aparelho digestivo. 

Gastrite: A gastrite é uma inflamação na mucosa do estômago, que é cheio de ácido gástrico, causando 

dor, queimação, cólica e estufamento. Em casos mais graves, podem até evoluir para úlceras. Para evitar, 

é importante a reeducação alimentar, evitar ficar muitas horas sem comer, evitar alimentos com corantes 

e conservantes, consumo de bebidas alcoólicas, chicletes, cafeína, alimentos ácidos e tabagismo. 

Úlcera péptica: A úlcera nada mais é do que uma ferida no estômago que pode evoluir com perfuração 

ou sangramentos. Logo, o tratamento inclui medicamentos específicos receitados pelo médico e uma 

alimentação ainda mais restrita que na gastrite. 

Diabetes: é também uma doença metabólica, pois seu desenvolvimento está relacionado à forma com que 

o corpo humano metaboliza (ou transforma) os alimentos ingeridos em energia para manter-se em 

funcionamento. A doença é caracterizada por altos níveis de glicose (açúcar) no sangue, também chamado 

de hiperglicemia, que podem causar sérios problemas de saúde em diferentes vasos e órgãos do corpo.  

Já se sabe que há fatores genéticos envolvidos no desenvolvimento do diabetes, mas na maioria dos 

casos, é preciso que haja uma interação de fatores (genéticos e ambientais). Entre os fatores ambientais 

predominantes está o excesso de peso/obesidade; alimentação excessivamente rica em açúcares e 

gorduras e falta de atividades físicas. 

Quando apresentamos algum problema de saúde, como a diabetes (doença caracterizada pela elevação 

da concentração de glicose no sangue), devemos ter cuidado na hora de ingerir certos tipos de alimentos.  

 

8) Para uma pessoa com diabetes, uma atitude adequada ao se alimentar é: 

a) analisar os alimentos e escolher os mais proteicos.   

b) ingerir apenas alimentos de origem vegetal. 

c) analisar os nutrientes contidos nos alimentos. 

d) ingerir apenas alimentos industrializados. 

 

9) Alguns hábitos podem parecer inofensivos... coisa de criança! Mas a verdade é que podem gerar 

problemas de saúde. Quando você mastiga o chiclete por exemplo, seu corpo entende que está ingerindo 

um alimento e começa a produzir as substâncias necessárias para a digestão. Como a gente mastiga, 

mastiga e o alimento não chega ao estômago, estas substâncias não são utilizadas.  
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Considerando o que estudou até agora, explique algumas complicações que podem acontecer quando se 

masca um chiclete por muito tempo. 

 

 

 

 
Referências: 
https://pt.khanacademy.org/science/5-ano/vida-e-evoluo-alimentao/nutricao/v/classificacao-de-nutrientes. Acesso em 17/03/2021 
https://brasilescola.uol.com.br/saude-na-escola/nutrientes.htm. Acesso em 17/03/2021 
https://www.sobiologia.com.br/. Acesso em 17/03/2021 
https://clinicaviveresanus.com.br/doencas-do-aparelho-digestivo,  Acesso em 19/03/2021 
https://saude.novartis.com.br/diabetes-tipo2/o-que-e-diabetes-a-doenca-silenciosa. acesso em 19/03/2021 

 

 

 

 

 

OBSERVAÇÕES: 

● As atividades foram elaboradas com base nos objetos de conhecimento e habilidades essenciais de 

ciências para o 8º ano, definidos pela Secretaria Municipal De Educação. 

● Atenção! Copie o título da atividade no seu caderno e os objetos do conhecimento listados. Durante a 

atividade faça anotações, como sua forma de estudo individual! (Isto é independente de responder às 

atividades no caderno ou por formulário). Escolha o que for melhor: resumo, esquemas, mapa mental, 

cópia... mas faça seus registros pois eles serão avaliados no retorno das aulas. Serão pontuados, pelas 

datas e registros! 

● Vocês terão acesso a um texto de apoio e complementos durante a atividade. Siga as orientações do 

roteiro, não deixe de fazer todas as leituras atentamente. Tente explicar o que leu a um familiar. Registre 

suas dúvidas no formulário on-line ou no caderno. 

 

 

 

 

SISTEMA CARDIOVASCULAR 

O sistema cardiovascular, também chamado de sistema circulatório, é o sistema responsável por garantir 

o transporte de sangue pelo corpo, permitindo, dessa forma, que nossas células recebam, por exemplo, 

nutrientes e oxigênio. Esse sistema é formado pelo coração, que irá bombear o sangue e pelos vasos 

sanguíneos (artérias, veias e capilares) que o transporta.  

Artérias: As artérias são vasos que levam o sangue, a partir do coração, para os órgãos e tecidos do corpo. 

Nesses vasos, o sangue corre em alta pressão. As artérias ramificam-se em arteríolas. 

Em: https://pt.khanacademy.org/science/5-ano/vida-e-

evoluo-alimentao#nutricao 

Ciências - 12/abril - 8°ano - Professora: Kenya 

Unidade Temática: Vida e Evolução 
Habilidades: (EF08CI50MG): Reconhecer que o sangue é composto por elementos figurados e, principalmente, água 
(onde se encontram dissolvidos materiais nutritivos e resíduos metabólicos). 
Objetivos: Integração dos sistemas digestório, respiratório, circulatório e excretor. 

Acompanhe o conteúdo e resolva os exercícios pelo formulário 

disponível em: https://forms.gle/PWDJYMZMKspPSKR36 

https://pt.khanacademy.org/science/5-ano/vida-e-evoluo-alimentao/nutricao/v/classificacao-de-nutrientes
https://brasilescola.uol.com.br/saude-na-escola/nutrientes.htm
https://www.sobiologia.com.br/
https://clinicaviveresanus.com.br/doencas-do-aparelho-digestivo,
https://saude.novartis.com.br/diabetes-tipo2/o-que-e-diabetes-a-doenca-silenciosa.%20acesso%20em%2019/03/2021
https://pt.khanacademy.org/science/5-ano/vida-e-evoluo-alimentao#nutricao
https://pt.khanacademy.org/science/5-ano/vida-e-evoluo-alimentao#nutricao
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Capilares: São vasos sanguíneos muito delgados 

(finos) que garantem a troca de substâncias entre 

o sangue e os tecidos do corpo.  

Veias: Os capilares sanguíneos convergem para 

as chamadas vênulas, as quais convergem para as 

veias. As veias são os vasos que garantem que o 

sangue retorne ao coração. Nesses vasos, o 

sangue corre em baixa pressão e para evitar o 

refluxo do sangue as veias são dotadas de 

válvulas.  

Fisiologia do sistema cardiovascular: O sangue 

vindo do corpo, pobre em oxigênio e rico em gás 

carbônico flui através das veias cavas até o átrio 

direito. Ao encher, o átrio direito envia o sangue até 

o ventrículo direito. Quando o ventrículo direito fica 

cheio, ele bombeia o sangue através da válvula pulmonar até as artérias pulmonares, que vão suprir os 

pulmões. 

 O sangue flui para os capilares nos pulmões, absorvendo o oxigênio e eliminando gás carbônico. O sangue 

rico em oxigênio, flui através das veias pulmonares até o átrio esquerdo no coração. Ao encher, o átrio 

esquerdo envia o sangue rico em oxigênio até o ventrículo esquerdo. Quando o ventrículo esquerdo fica 

cheio, ele bombeia o sangue através da válvula aórtica até a aorta. Por fim, o sangue rico em oxigênio, 

irriga todo o organismo, fornecendo a energia necessária para o funcionamento de todos os órgãos. 

Principais doenças ligadas Sistema Cardiovascular 

Infarto: dor intensa no peito causada pela falta de sangue no coração, que pode levar a morte.  

Arritmia cardíaca: batimentos cardíacos irregulares, que podem provocar palpitações e falta de ar. 

Insuficiência cardíaca: surge quando o coração não consegue bombear sangue suficiente para satisfazer 

as necessidades do organismo, provocando falta de ar e inchaço nos tornozelos. 

Doença cardíaca congênita: são malformações cardíacas que estão presentes ao nascer, como um sopro 

no coração; 

Miocardiopatia: é uma doença que afeta a contração do músculo do coração; 

Valvulopatia: são um conjunto de doenças que afetam alguma das 4 válvulas que controlam o fluxo 

sanguíneo no coração. 

Acidente vascular cerebral (AVC): é causado por entupimento ou rompimento dos vasos sanguíneos no 

cérebro. Pode ter como consequência a perda de movimentos, problemas na fala e visão. 

Anemia baixa de hemácias ou de hemoglobina. Nem sempre é a doença principal, mas um sintoma de 

outro problema de saúde como deficiência de alguns nutrientes, como ferro ou vitamina B12, perdas de 

sangue, infecções e neoplasias. Um paciente anêmico, geralmente, apresenta fraqueza, cansaço, falta de 

ar e palpitações. 

 

 

Figura disponível em: 
https://brasilescola.uol.com.br/biologia/sistema-

circulatorio.htm 
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Atividades 

1) Diferencie os tipos de vasos sanguíneos.  

2) Releia a fisiologia (funcionamento) do sistema cardiovascular. O sangue circula por nosso organismo 

conduzindo diversas substâncias até nossas células. Monte uma sequência, a partir do momento que o 

sangue sai do coração para ir para o corpo, até o ponto que ele reinicia o processo. Você deve colocar os 

órgãos ligados por setas que indiquem o caminho do sangue. Faça no seu caderno o desenho e se 

responder pelo formulário, fotografe para postar no espaço adequado. 

3) Conhece alguém que já passou por alguma doença do sistema cardiovascular? Procure conversar com 

estas pessoas e outros adultos sobre formas de evitar. 

O que é o sangue? 

Sangue, por definição, é um fluido que se move através dos vasos sanguíneos do sistema circulatório. Nos 

humanos, ele inclui o plasma (a parte líquida), as células sanguíneas (brancas e vermelhas) e fragmentos 

de células chamados plaquetas. 

• Plasma é o principal componente do sangue e consiste principalmente de água, com proteínas, íons, 

nutrientes e resíduos misturados. 

• Células vermelhas do sangue são responsáveis por transportar oxigênio e dióxido de carbono. 

• Plaquetas são responsáveis pela coagulação do sangue. 

• Células brancas do sangue são parte do sistema imunológico e atuam na resposta imune. 

Figura disponível em: https://brasilescola.uol.com.br/biologia/sangue.htm 
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As células e as plaquetas compõem cerca de 45% do sangue humano, enquanto o plasma compõe os 

outros 55%. 

Pense mais um pouco e resolva: 

4) Imagine que você realizou um exame de sangue, nele você percebeu que houve uma grande queda no 

número de plaquetas. Essa baixa nos níveis desse elemento figurado pode levar você a um quadro de: 

a) Hemorragia. b) Leucopenia. c) Anemia. d) Insuficiência renal.  e) Acidose. 

5) (CESGRANRIO-RJ) Encontram-se listadas abaixo algumas propriedades, características ou funções 

dos elementos figurados do sangue humano. Associe o número a característica: 

I - Referente a hemácias  II - Referente a leucócitos  III - Referente a plaquetas 

 

(      ) Transporte de oxigênio 

(      ) Defesa fagocitária e imunitária 

(      ) Coagulação do sangue 

(      ) Riqueza em hemoglobina 

(    ) Capacidade de atravessar a parede dos capilares intactos para atingir uma região infectada do 

organismo. 

6) Ao realizar um exame de sangue, uma paciente percebeu uma diminuição na quantidade de hemácias. 

Esse resultado pode ser relacionado com uma doença denominada: 

a) leucemia.  b) anemia.  c) câncer.  d) dengue.  e) eritroblastose.  

 

 

 

 

 
Referência: 
https://brasilescola.uol.com.br/biologia/sistema-circulatorio.htm. Acesso em 19/03/2021 
https://brasilescola.uol.com.br/biologia/sangue.htm. Acesso em 19/03/2021 
https://www.tuasaude.com/sistema-cardiovascular/. Acesso em 20/03/2021 
https://pt.khanacademy.org/science/biology/human-biology/circulatory-pulmonary/a/components-of-the-blood. Acesso em 19/03/2021 

 

 

 

 

OBSERVAÇÕES: 

● As atividades foram elaboradas com base nos objetos de conhecimento e habilidades essenciais de 

ciências para o 8º ano, definidos pela Secretaria Municipal De Educação. 

● Atenção! Copie o título da atividade no seu caderno e os objetos do conhecimento listados. Durante a 

atividade faça anotações, como sua forma de estudo individual! (Isto é independente de responder às 

atividades no caderno ou por formulário). Escolha o que for melhor: resumo, esquemas, mapa mental, 

EM: https://pt.khanacademy.org/science/health-and-

medicine/circulatory-system 

Ciências - 16/abril - 8°ano - Professora: Kenya 
 

Unidade Temática: Vida e Evolução 
Habilidades: Integração dos sistemas digestório, respiratório, circulatório e excretor. 
Objetivos: (EF08CI49MG) Reconhecer a importância das trocas gasosas para o organismo humano. 

https://brasilescola.uol.com.br/biologia/sistema-circulatorio.htm
https://brasilescola.uol.com.br/biologia/sangue.htm
https://www.tuasaude.com/sistema-cardiovascular/
https://pt.khanacademy.org/science/biology/human-biology/circulatory-pulmonary/a/components-of-the-blood
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cópia... mas faça seus registros pois eles serão avaliados no retorno das aulas. Serão pontuados, pelas 

datas e registros! 

● Vocês terão acesso a um texto de apoio e complementos durante a atividade. Siga as orientações do 

roteiro, não deixe de fazer todas as leituras atentamente. Tente explicar o que leu a um familiar. Registre 

suas dúvidas no formulário on-line ou no caderno. 

 

 

 

 

SISTEMA RESPIRATÓRIO 

O sistema respiratório fornece oxigênio e remove gás carbônico do organismo, auxiliando as células no 

metabolismo, atuando em conjunto 

com o sistema circulatório. 

 Além disso, esse sistema está 

relacionado com o olfato, ou seja, 

nossa capacidade de permitir odores 

e relacionado também com a fala, 

devido à presença das chamadas 

pregas vocais em um dos órgãos do 

sistema respiratório. 

É formado pelo nariz, cavidade do 

nariz, faringe, laringe, traqueia, 

brônquios e pulmões.  

Pode ser dividido em duas porções: 

uma parte condutora e uma parte 

respiratória. 

 

Porção condutora: fossas nasais, faringe, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos e bronquíolos 

terminais. 

Porção respiratória: os bronquíolos 

respiratórios, ductos alveolares e 

alvéolos. Nestas regiões, ocorrem as 

trocas gasosas, ou seja, o oxigênio 

(O2) retirado do meio externo é 

disponibilizado para o sangue, e o 

gás carbônico (CO2) entra no sistema 

respiratório para realizar o caminho 

inverso ao do oxigênio e ser 

eliminado para o meio. 

Fonte: https://escolakids.uol.com.br/ciencias/sistema-respiratorio-ensino-
fundamental-i.htm 

Acompanhe o conteúdo e resolva os exercícios pelo formulário 

disponível em: https://forms.gle/974AbYUZNwWPs7mE8 

Fonte: http://www.geocities.ws/CollegePark/Lab/9707/respiratorio.html 
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A respiração acontece graças a dois movimentos respiratórios: a inspiração e expiração. 

Na inspiração o ar inicialmente entra pelas fossas nasais onde é umedecido, aquecido e filtrado. Ele então 

segue para a faringe, posteriormente para laringe e para a traqueia. A traqueia ramifica-se em dois 

brônquios dando acessos aos pulmões. O ar segue, então, dos brônquios para os bronquíolos e finalmente 

chega aos alvéolos pulmonares.  

Nos alvéolos ocorrem as trocas 

gasosas, um processo também 

denominado de hematose. O oxigênio 

presente no ar que chega até os 

alvéolos dissolve-se na camada que 

reveste essa estrutura e difunde-se 

pelo epitélio para os capilares 

localizados em torno dos alvéolos.  

No sentido oposto, na expiração, ocorre 

a difusão de gás carbônico. 

 

 

Atividades 

1) O ser humano possui dois pulmões, o direito e o esquerdo, que são órgãos esponjosos situados dentro 

da caixa torácica. Cada pulmão apresenta cerca de 200 milhões de estruturas muito pequenas que se 

enchem de ar. Observe o desenho e identifique qual o nome dessas estruturas em destaque e como elas 

atuam no sistema respiratório. 

2) (UnB) Assinale a alternativa que apresenta uma estrutura comum ao sistema respiratório e digestivo. 

a) Brônquios  b) Faringe  c) Pulmão  d) Esôfago  e) Laringe 

3) (URCA) Nos alvéolos pulmonares, o sangue elimina:  

a) monóxido de carbono e absorve oxigênio. c) dióxido de carbono e nitrogênio e absorve oxigênio. 

b) oxigênio e absorve dióxido de carbono.  d) dióxido de carbono e absorve oxigênio. 

e) monóxido de carbono e absorve hidrogênio. 

4) A hematose ocorre: 

a) na matriz mitocondrial    c) nos átrios cardíacos 

b) nos ventrículos cardíacos    d) nos alvéolos pulmonares 

 

Principais doenças ligadas ao sistema Respiratório 

 

Asma:  é uma doença crônica que atinge todas as faixas etárias, embora tenha maior acometimento em 

crianças. Quando se diz que alguém teve uma crise asmática, quer dizer que houve inflamação dos 

brônquios, ou seja, estruturas por onde passa o ar. Dessa forma, as secreções geradas pela inflamação 

impedem a passagem de ar de forma adequada, prejudicando o fluxo. A presença dos produtos 
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inflamatórios aumenta, ainda, a tosse do paciente, além de provocar o característico chiado no peito. A 

doença em si não tem cura, mas é de suma importância a detecção dos fatores que desencadeiam a crise, 

para que, assim, eles possam ser evitados. Uma vez que a doença se manifesta de forma aguda, o 

tratamento requer medicamentos que provoquem uma broncodilatação, facilitando a passagem aérea. 

 

Bronquite: crônica: Comumente, é possível observar a confusão feita entre asma e bronquite. Como o 

próprio nome sugere, a bronquite também é uma inflamação dos brônquios, os quais ficam preenchidos 

por secreções e causam sintomas muito comuns quando comparados à asma. No entanto, existe um fator 

que diferencia as duas doenças: o tempo de manifestação. Conforme foi dito, a asma está muito associada 

às crises, ou seja, condições agudas que vêm e passam. Por outro lado, a bronquite se manifesta por um 

período mais prolongado: pelo menos, 3 meses, por 2 anos consecutivos. 

 

Pneumonia: A pneumonia é uma doença infecciosa, provocada por um vírus, bactéria, fungo ou reações 

alérgicas. Embora não seja uma inflamação, a presença de secreções nos brônquios facilita a 

contaminação diante do agente infeccioso. Na pneumonia geralmente há a presença de febre alta, dor 

torácica, alterações na pressão e mal-estar associado à prostração. O tratamento da condição deve ser 

prescrito por um profissional da saúde, visto que, geralmente, requer o uso de antibióticos.  

 

Rinite alérgica: Quando se pensa nas vias aéreas superiores, principalmente na região nasal, devemos 

considerar que representam uma porta de entrada para agentes invasores. Pessoas com rinite alérgica 

apresentam manifestações mais intensas, como obstrução nasal, espirros, coriza, dentre outros. Diante do 

clima seco, partículas de poeira dispersas no ar, agentes infecciosos e substâncias como o pólen, todos 

os sintomas são intensificados. O tratamento busca, então, combater a hipersensibilidade desencadeada. 

Para casos mais graves, são utilizados medicamentos e vacinas antialérgicas. Nesse contexto, é essencial 

manter hábitos de higienização, a fim de evitar o acúmulo de poeira nos principais ambientes frequentados. 

 

Sinusite: Frequentemente, as pessoas associam a rinite com a sinusite. De fato, existem algumas relações 

entre as duas doenças, embora sejam condições distintas. Como visto, a rinite alérgica é uma reação do 

corpo diante de partículas que podem ser nocivas. Já a sinusite é a inflamação dos seios paranasais. Os 

seios da face são cavidades ósseas que se localizam nos arredores do nariz, que atuam diminuindo o peso 

do crânio. A mucosa está repleta de glândulas produtoras de muco, o qual retém partículas estranhas e as 

elimina após condução feita por cílios. Caso a drenagem do muco não seja feita, ele se mantém no local 

repleto de microrganismos prontos para desencadear uma infecção. A dor provocada pelo processo é um 

dos sintomas mais comuns da sinusite, principalmente aquela localizada na região frontal entre os olhos. 

(Fonte: https://blog.amorsaude.com.br/quais-sao-as-6-doencas-respiratorias-mais-comuns/) 

 

5) Agentes externos, como fungos, poeira e pólen, podem ser causadores de doenças no sistema 

respiratório. As doenças respiratórias são classificadas como infecciosas, quando ocorre a inflamação de 

um órgão, ou alérgicas devido à sensibilidade a algum organismo. Identifique qual doença não ocorre nos 

pulmões. 

a) Pneumonia  b) Bronquite   c) Cistite  e) Asma 

 

6) Analise as alternativas e marque aquela que apresenta a importância de se respirar pelo nariz. 

a) Respirar pelo nariz é importante, pois, nas cavidades nasais, o ar é resfriado e filtrado. 
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b) Respirar pelo nariz é importante, pois, nas cavidades nasais, temos muco e pelos, que atuam como 

verdadeiros filtros. Além disso, no nariz o ar é umedecido e aquecido. 

c) Respirar pelo nariz é importante, pois, quando respiramos pela boca, o ar não chega aos pulmões. 

d) Respirar pelo nariz é importante, mas não essencial, uma vez que a única função dessa estrutura e 

perceber cheiros. 

e) Respirar pelo nariz é importante para garantir que o oxigênio seja captado pelas células, uma vez que 

nessa região ocorrem as trocas gasosas. 

 

7) Considerando o que estudou até agora, explique a relação entre a Covid-19 e o sistema respiratório. 

(Se for preciso faça uma pesquisa sobre sintomas) 

 

 

 

 

 

 
Referências: 
https://www.infoescola.com/biologia/sistema-respiratorio/. Acesso em 23/03/2021 
https://www.todamateria.com.br/exercicios-sistema-respiratorio/. Acesso em 17/03/2021 
https://www.sobiologia.com.br/. Acesso em 17/03/2021 
https://brasilescola.uol.com.br/biologia/sistema-respiratorio.htm 

EM: https://pt.khanacademy.org/science/health-

and-medicine/respiratory-system 

https://www.sobiologia.com.br/
https://brasilescola.uol.com.br/biologia/sistema-respiratorio.htm

