
EMEF ”ITAPUTANGA”
8° ANO - 2ª Coletânea de Atividades Pedagógicas - CAPS

Orientações:
▪ As respostas das atividades deverão ser registradas no caderno;
▪ O tempo previsto para a realização da atividade são de 15 dias.

PORTUGUÊS
Objetivos:  
- Reconhecer gêneros do campo da propaganda e como eles se apresentam em variadas mídias, a fim de 
identificar suas principais características, distinguindo-o de publicidade. Habilidade(s) da BNCC: EF69LP02
- Identificar adjetivos e substantivos em um texto;
- Desenvolver a habilidade de reconhecer e usar adjetivos no cotidiano;
- Elaborar o conceito de adjetivo e de substantivo;

Diversas campanhas publicitárias buscam conscientizar a população sobre a importância do ato
de ler. Veja uma delas: 

1- Leia as afirmações feitas a seguir, a respeito da campanha e marque V(verdadeira) e F(falso)

(   ) A campanha publicitária apresenta razões que justificam a importância da leitura.
(   ) Expressões como “mergulhando nos livros” ou “liga seu senso crítico na tomada” 
possuem a intenção de aproximar a mensagem à compreensão do leitor, uma vez que são próprias 
da linguagem oral.
(   ) O incentivo à leitura é a principal mensagem traduzida pelo anúncio publicitário 
apresentado.
(    ) A campanha informa que o brasileiro tem lido cada vez menos.
(    ) A campanha possui o objetivo de divulgar o lançamento de um livro infantojuvenil.

A questão 2, baseia-se no texto a seguir. Leia-o atentamente.

As duas mulheres e o céu
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      No começo dos tempos, a distância entre o céu e a terra era bem pequena: não passava da altura de uma 
girafa. Certo dia, numa aldeia africana, duas mulheres estavam com os seus pilões amassando grãos de trigo. 
As duas não paravam de falar. Era uma fofoca atrás da outra. Uma delas, empolgando-se muito com o 
falatório, levantou o pilão tão alto que fez um furo no céu.

      – Aiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii! – gritou o céu. 

      Tão animadas com a conversa estavam as duas mulheres, que não ouviram o grito. 

      Acontece que não parou por aí. O espaço celeste começava a ganhar furos e mais furos porque as duas 
mulheres, de tão empolgadas com a conversa, não perceberam que seus pilões rasgavam o céu, que 
continuava a gritar.

      Lá em cima, o tapete azulado chorou, berrou e nada adiantou. Finalmente, tomou uma decisão:

      – Assim não dá mais, vou me afastar da terra o máximo que puder. 

      Subiu, subiu o mais alto que pôde. Quando chegou lá no topo do mundo, sossegou: – Aqui está bom. 
Ninguém mais vai conseguir me furar. 

      Todos os furos que as duas mulheres fizeram nunca mais foram fechados. Os africanos dizem que esses 
furos podem ser vistos diariamente durante a noite: são as estrelas do céu. 

BRENMAN, Ilan.

2- Essa história, de origem africana, é um conto etiológico. Esses textos procuram dar uma explicação para a 
origem das coisas e dos seres. Pensando nisso, podemos afirmar que o texto As duas mulheres e o céu é um 
conto etiológico porque explica:

a) a razão de as girafas terem o pescoço comprido. 
b) como surgiu o continente africano. 
c) o surgimento dos planetas. 
d) como surgiram as estrelas do céu.

3- Marque um X na opção em que todas as palavras são adjetivos:

a) mar – velha –vento;
b) Piúma – casa – navio;
c) sonhar – entrar – navegando
d) inteligente – ótimo – bom

4- Relacione as palavras destacadas nas frases com a classe gramatical correspondente.

(1) O cão ficou velho.

(2) O jovem partiu para a guerra.

(3) Havia duas pessoas na esquina.

(4) O cãozinho voltou para  asa.

(5) O soldado era jovem.

(   ) verbo

(   ) artigo

(   ) Substantivo

(    ) Adjetivo

(    ) Numeral

5- Nas frases a seguir, identifique adjetivos e advérbios, empregando este código:
(1) adjetivo (2) substantivo
(     ) Carlos Henrique é um menino esperto
(     ) Ela estava certa em defender os filhos. 
(     ) Pegue um copo redondo para tomar essa bebida. 
(     ) Fala-se por aí que certa bebida “desce rápido ”.
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(     ) Hoje me sinto mais forte.
(     ) Ele tem uma fala pausada e elegante

Vamos analisar as duas frases abaixo:

Eu DESENHO um cão em meu caderno.

Eu fiz um DESENHO em meu caderno.

6- A palavra destacada é da mesma classe gramatical nas duas frases?  Justifique:

__________________________________________________________________________________________

7- Leia o poema abaixo e responda às questões:
Que barulho estranho,
vem lá de fora,
vem lá de dentro?!
Que barulho medonho

no forro,
no porão,
na cozinha,
ou na despensa!...

a) Na primeira estrofe do poema, há um adjetivo. Transcreva-o. 

__________________________________________________________________________________________

b) Quais os substantivos presentes no poema?
__________________________________________________________________________________________

MATEMÁTICA

▪ Orientações:  Apresento sugestão de videoaulas para apresentação dos conteúdos e vídeos com
diferentes  professores  e  metodologias  diversas,  afim de  ajuda-los  para  a  melhor  compreensão  e
aprendizagem. Então, assista as aulas no YouTube, faça suas anotações e depois realize as atividades
no caderno. Você já sabe que não utilizamos calculadora nos nossos exercícios em sala, logo apesar
de também estarmos tendo aulas em casa estas regras não mudarão. A calculadora é um instrumento
utilizado para facilitar cálculos grandes e otimizar o tempo, porém ela não pode substituir a nossa
capacidade de raciocínio, por isso precisamos aprender e dominar os cálculos básicos da matemática.
Então seja honesto (a) ☻♥!

Habilidades  trabalhadas:  (EF07MA04)  -  Resolver  e  elaborar  problemas  que  envolvam  operações  com
números inteiros.
 (EF07MA12) - Resolver e elaborar problemas que envolvam as operações com números racionais.
 (EF08MA06)  -  Resolver  e  elaborar  problemas  que  envolvam  cálculo  do valor  numérico  de  expressões
algébricas, utilizando as propriedades das operações.
(EF08MA23) - Avaliar a adequação de diferentes tipos de gráficos para representar um conjunto de dados de
uma pesquisa.
Conteúdos a serem trabalhados:

 Operações com decimais
 Expressões
 Análise gráfica
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Aulas de apoio caso seja necessário:

https://youtube/NjrPyGPol1A

https://youtu.be/ih98tccoCsM

https://youtu.be/X6MxNW9

LISTA DE ATIVIDADES PROPOSTA

1. Calcule a expressão efetuando o jogo de sinais quando necessário e respeitando a ordem de r

a) 11,                           b) -11,5                           c) 12,35                             d) -12,35

2- Resolva a expressão: 

a) 7,23                         b) 5,89                            c) 6,89                                 d) 8,43

3- Sendo: 

Calcule: A ÷ B = ?

a) – 4                                       b) +4                           c) +3                                   d) - 3 

4- A fração  
3

100
  corresponde ao número decimal:

a) 0,003                                b) 0,3                         c) 0,03                                 d) 0,0003

5- A tabela a seguir apresenta o resultado de uma pesquisa sobre a preferência musical dos alunos de uma
escola.

PREFERÊNCIA MUSICAL QUANTIDADE DE
ALUNOS

Pagode 50
MPB 35
Samba 20
Rock 65
Sertanejo 15

Esses dados podem ser representados pelo gráfico:

a)                                                                                b)
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c)                                                                                  d) 

Bons estudos! 
Profª Érica

CIÊNCIAS

Objeto  de conhecimento: Energia elétrica
 Habilidade: (EF08CI01/ES) Identificar que a energia elétrica utilizada em residências, comunidades ou 

cidades pode ser obtida de fontes renováveis e ou não renováveis, classificando-a de acordo com sua 
origem (eólica, hidrelétrica, solar, geotérmica, biomassa etc.)

Exercícios
1-Qual das seguintes fontes de produção de energia é a mais recomendável para a diminuição dos gases 
causadores do aquecimento global?
A) Óleo diesel.                B) Gasolina.
C) Carvão mineral.         D) Gás natural.
E) Vento.

2- A civilização moderna está voltada para um alto consumo de energia que é utilizada nas indústrias, nos 
transportes, nos eletrodomésticos e nas telecomunicações. Nessa busca por energia, o homem vai atrás de 
várias fontes, tais como,
I. combustíveis fósseis. 
II. energia hidrelétrica.
III. energia nuclear.
IV. etanol.
V. energia eólica (energia dos ventos).
Desses 5 tipos:

A) apenas um é renovável.
B) apenas dois são renováveis.
C) apenas três são renováveis.
D) apenas quatro são renováveis.
E) todos são renováveis.

- Existe dois tipos de fontes de energia utilizadas pelo homem. Quais são elas ?

4- O que são fontes de energia renováveis ? Cite alguns exemplos.
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Orientações:
▪ Considerando ainda a suspensão das aulas presenciais na nossa escola devido a pandemia do COVID-
19, apresento a 2ª coletânea de atividades de Ciências. Peço que copiem as questões ou recorte e cole
quem optou  pela  atividade  impressa,  para  melhor  organização.  Lembre-se  de  colocar  a  data  e  o
número da atividade no caderno Grata!



5- O que são fontes de energia não-renováveis? Cite alguns exemplos.

6- Na sua opinião que fontes de energia traz melhor benefício, as renováveis ou as não-renováveis? Justifique.

HISTÓRIA

ORIENTAÇÕES: A ATIVIDADE DEVE SER COLADA OU COPIADA NO CADERNO.

Objetivos da aprendizagem:  (EF07HI10) Analisar, com base em documentos históricos, diferentes 
interpretações sobre as dinâmicas das sociedades americanas no período colonial.

AMÉRICA PORTUGUESA: COLONIZAÇÃO 
            Quando os portugueses, liderados por Pedro Álvares Cabral, chegaram aqui no Brasil no ano de 1500, o
primeiro  produto  de  exploração  foi  o  pau-brasil.  Ocorreram  muitas  expedições  de  reconhecimento  de
território. Mas a colonização só teve início, de fato, uns trinta anos após a chegada dos portugueses, em torno
de 1530

         O projeto de colonizar o Brasil efetivamente surge por conta das invasões estrangeiras que estavam
ocorrendo no território. Havia também o fato de que era preciso encontrar outro meio de obter receitas que
não  fosse  somente  o  comércio  de  especiarias  no  Oriente,  pois  este  já  não  gerava  tanto  lucro  como
anteriormente. E não pode esquecer-se da necessidade de encontrar ouro e prata, a exemplo da Espanha na
América Espanhola.

          As capitanias hereditárias  foram a primeira tentativa real de colonização. Elas foram estabelecidas por
Dom João III  no ano de 1534,  e já era antiga conhecida dos portugueses que a utilizaram no continente
africano,  sendo  bem  sucedidas.  Eram  15  faixas  de  terras  doadas  aos  chamados  donatários  que  eram
funcionários militares ou civis e fidalgos. Esses donatários recebiam uma Carta de Doação onde havia o foral
que continha os deveres e os direitos de quem recebeu a terra. Um desses direitos era o de passar as terras
de pai para filho, ou seja, era hereditário; ele também ganhava o direito de administrar as terras, cuidar dos
impostos, da agricultura. Mas era tudo por conta do donatário. Portugal não tinha dinheiro para investir nas
terras do Brasil. Assim, foram motivados a utilizarem a forma administrativa das capitanias hereditárias. Mas
elas acabaram fracassando por alguns motivos, como o desinteresse por parte de alguns donatários que nem
haviam vindo ver as terras; o alto custo de investimento por parte dos donatários em terras que não eram de
todo deles. Importante ressaltar que a propriedade não era privada,  era do governo. Somente o que era
hereditário era o poder administrativo que o donatário possuía.  Houve mais motivos do fracasso:  grande
quantidade de terras improdutivas em algumas capitanias, sucessivos ataques de grupos indígenas, grande
distância entre metrópole e colônia.

         Com o fim desse sistema, Portugal estabeleceu o Governo Geral no ano de 1548, em Salvador, cujo
objetivo  era  centralizar  a  administração,  tendo  mais  controle  da  Coroa.  Tomé  de  Souza  foi  o  primeiro
governador geral que teve como objetivo combater os índios, defender territórios e aumentar a produção
agrícola. Assim, surgem as câmaras municipais que eram compostas por vereadores que eram os “homens-
bons”, homens ricos, proprietários de terras e que definiam o rumo político e econômico das vilas.

ECONOMIA AÇUCAREIRA

       Na História do Brasil, a fase açucareira corresponde ao período em que a produção e exportação do
açúcar foram as principais atividades econômicas. Cronologicamente, esta fase está situada entre os séculos
XVII e XVIII.
      Em meados do século XVI, a coroa portuguesa resolveu colonizar o Brasil e, para fixar o homem na terra e
obter lucro, deu início ao processo de cultivo de cana-de-açúcar no Nordeste do Brasil. O principal objetivo de
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Portugal era colonizar o território brasileiro, principalmente a faixa litorânea, para evitar o ataque de outros
países. A região nordestina foi escolhida, pois seu solo e clima eram favoráveis ao cultivo da cana-de-açúcar.
 
Principais características da economia açucareira
-  Cultivo da  cana-de-açúcar  nos  engenhos com o objetivo de produzir  açúcar  para,   vender  no mercado
europeu.
-  Uso,  principalmente,  de  mão  de  obra  escrava  de  origem  africana.  Havia  também  trabalhadores  livres
remunerados nos engenhos, porém, em menor quantidade. 
- Estabelecimento dos engenhos em grandes propriedades rurais (latifúndios), que eram propriedades dos
senhores de engenho.
- Poder econômico concentrado nas mãos dos senhores de engenho (formação da aristocracia rural).
- Transporte e comercialização do açúcar no mercado europeu realizados pelos holandeses- Neste período, o
tráfico negreiro também gerou elevados lucros para comerciantes de escravos. Esta atividade também era
fonte de renda, através de impostos, da coroa portuguesa.
- Sistema econômico da colônia definido e fiscalizado pela Coroa Portuguesa.
-  Existência  do  Pacto  Colônia,  fazendo  que  todo  comércio  da  colônia  fosse  praticado  somente  com  a
Metrópole  (Portugal).  Desta  forma,  os  produtos  manufaturados  não eram produzidos  no Brasil,  mas  sim
importados da metrópole.

Crise da economia açucareira: principais causas
          A crise da economia açucareira teve início no Brasil em meados do século XVII, quando os holandeses
foram expulsos do Nordeste e passaram a cultivar e produzir açúcar em suas colônias nas Antilhas. O produto
holandês ganhou grande espaço no mercado europeu, deixando o açúcar brasileiro para trás. Portanto, essa
concorrência  fez  com  que  o  cultivo  e  produção  de  açúcar  no  Brasil  diminuíssem  significativamente.  Em
meados do século XVIII, as atenções se voltam para a região das Minas Gerais (exploração de ouro), colocando
de vez a economia açucareira em segundo plano.

ATIVIDADES:
1  –  Qual  foi  o  primeiro  produto  extraído  das  terras  americanas  explorado  comercialmente  pela  Coroa
portuguesa?

2 – Cite dois fatores que contribuíram para a decisão da Coroa portuguesa de colonizar efetivamente as terras
da América.

3 -  Sobre as capitanias hereditárias, responda:
A - O que eram as capitanias hereditárias?

B – Quais eram os principais direitos dos donatários?

C – Por que o sistema  fracassou?

4 -  Em relação ao governo-geral, responda:
A – O que era.

B – Quando foi implantado.

C – Local escolhido como sede.
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D – Primeiro governador.

5 – Qual o produto escolhido para iniciar a colonização do Brasil?

6 – Cite três características da economia açucareira.
7 – Quais as principais causas do fracasso da economia açucareira?

 GEOGRAFIA
 

Objetivo de Aprendizagem- Compreender a distribuição da população mundial

-  Analisar  a  densidade  demográfica  atual  do  Planeta  levando  em consideraçãoseus  principais  fatores  de
distribuição.

- Compreender os perfis e as dinâmicas demográficas recentes, que conduzem ao crescimento populacional e
à queda das taxas de natalidade e de fecundidade e de mortalidade como tendências contemporâneas. 

Sugestão de Vídeo Aula- https://youtu.be/qtOlhtWU7HU

A população mundial

A população mundial atingiu a marca de 1 bilhão de pessoas em 1800. Na época, as condições sanitárias eram
precárias se compararmos com as atuais, e esse número foi assustador, uma vez que perspectivas pessimistas
foram criadas em torno do alto número de habitantes no planeta, como a teoria de Thomas Malthus.Com o
passar  do  tempo  e  as  evoluções  científicas  e  tecnológicas, a  população  mundial  continuou  crescendo,
chegando a 7 bilhões em 2011 e, em 2020, a 7,8 bilhões.

Crescimento da população mundial

Desde quando atingimos a marca de 1 bilhão de habitantes, em 1800, o ritmo de crescimento da população
mundial tem sido expressivo, principalmente no século passado. Desde a Revolução Industrial, no século XVIII,
os habitantes do globo vivenciaram significativas mudanças,  que permitiram mais longevidade e melhores
condições de vida.

São exemplos dessas mudanças significativas: desenvolvimento da penicilina; uso da tecnologia na produção
alimentar; surgimento de vacinas para erradicação de doenças; saneamento básico, tratamento de esgoto e
planejamento urbano, além de infraestruturas que possibilitaram a população mundial viver mais e melhor.
Desde que nos tornamos sedentários, durante a Revolução Neolítica, nossa alimentação e o estilo de vida nos
levaram a viver mais, sem os perigos da natureza vivenciados pelos nossos ancestrais. Entretanto, mesmo com
uma  vida  mais  confortável,  a  população  não  aumentava  de  forma  expressiva,  pois  em  muitos  locais  a
produção de alimentos não conseguia atender a todos, além da existência de doenças sem tratamento, como
o evento da p  este     n  egra   na Europa Medieval.  Foi com o desenvolvimento tecnológico e com a ciência que o
ser humano atingiu o patamar de viver por mais tempo: vacinas, remédios, produção alimentícia em larga
escala, entre outras inovações, o que reduziu consideravelmente a taxa de mortalidade. Chegamos a 2 bilhões
de pessoas  em 1930,  época da proliferação da penicilina pelo mundo e do desenvolvimento de vacinas.
Cinquenta anos depois, na década de 1980, já éramos mais que o dobro de pessoas, 5 bilhões. No início do
século  XXI,  em  2000,  6  bilhões. Atualmente, somos quase  8  bilhões de  habitantes. Esse  crescimento  é
assustador, mas nos faz refletir sobre as positivas mudanças para a vida humana, tornando-a mais confortável
do que há 12 mil anos.

Distribuição da população mundial

A  população  mundial  não  está  distribuída  de  forma  regular pelo  globo.  Há  enormes  áreas  com  vazios
demográficos, como no continente africano e na América do Sul. Porém, existem territórios pequenos que
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abrigam  uma  significativa  quantidade  de  pessoas,  fazendo-as  viver  em  condições  de  superlotação  em
determinados locais

Atividades 

01-De acordo com dados divulgados em 2009 pelo Fundo de População das Nações Unidas (FNUAP), o planeta
Terra é habitado por 6,826 bilhões de pessoas. Essa população está distribuída de forma desigual pelos 
continentes. Nesse sentido, marque a alternativa que corresponde ao continente mais populoso.

a) África.

b) América.

c) Ásia.

d) Europa.

e) América do Norte.

02-Sobre os aspectos da população mundial marque (V) para as alternativas verdadeiras e (F) para as falsas.

a) O continente africano possui elevadas taxas de crescimento populacional, entretanto, seu contingente só 
não é maior em razão das baixas taxas de expectativa de vida.

b) O crescimento vegetativo da população latino-americana é, de uma maneira geral, muito baixo, pois as 
taxas de mortalidade infantil são elevadíssimas.

c) O rápido crescimento populacional intensifica os problemas ambientais de um determinado local.
d) A população da Europa tem aumentado a cada ano, consequência da elevada expectativa de vida e das 
altas taxas de natalidade.

e) Quanto maior o nível de desenvolvimento de um país, maior é a expectativa de vida de seus habitantes.

03- O envelhecimento da população está mudando radicalmente as características da população da Europa, 
onde o número de pessoas com mais de 60 anos deverá chegar, nas próximas décadas, a 30% da população 
total. Graças aos avanços da medicina e da ciência, a população está cada vez mais velha. Isso ocorre em 
função do:

a) Declínio da taxa de natalidade e aumento da longevidade.
b) Aumento da natalidade e diminuição da longevidade.
c) Crescimento vegetativo e aumento da taxa de natalidade.
d) Aumento da longevidade e do crescimento vegetativo.
e) Declínio da taxa de mortalidade e diminuição da longevidade.

04-A distribuição populacional não ocorre de forma homogênea. Esse fenômeno é constatado através das 
disparidades nos números de habitantes de diferentes continentes, países, regiões, estados e cidades. Indique
a alternativa que corresponde ao país mais populoso do planeta.

a) Estados Unidos.
b) China.
c) Índia.
d) Brasil.
e) Rússia.

05- Analise a tabela abaixo e marque (V) para as alternativas verdadeiras e (F) para as falsas.
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a) Com mais de 1,3 bilhão de habitantes, a China é o país mais populoso e mais povoado.
b) O Afeganistão é a nação que apresenta o maior crescimento demográfico e a menor expectativa de vida.
c) Entre os países analisados, o Brasil é o terceiro mais populoso, além de ser o menos povoado.
d) Com aproximadamente 33 mil habitantes, Mônaco possui a maior expectativa de vida, além de ser o mais 
povoado.

e) Estados Unidos é menos populoso que a China e mais povoado que o Afeganistão, além de possuir 
crescimento demográfico superior a Mônaco.

06- Leia com atenção a notícia que se segue:

França pagará 750 euros mensais por terceiro filho.O governo francês irá pagar uma licença de 750 euros 
(cerca de R$ 2.050,00) por mês durante um ano a famílias que decidirem ter um terceiro filho, anunciou 
ontem o primeiro ministro do país, Dominique Villepin.

Folha de S. Paulo, 23/09/2005. Folha mundo, p. A-16.

A medida anunciada pelo governo francês está diretamente relacionada:

a) à política anti-imigração (xenófoba) e de purificação racial adotada pela França nas últimas décadas.
b) às elevadas taxas de natalidade verificadas no país e em toda a Europa.
c) à sobrecarga no sistema de previdência social francês, em que um número cada vez menor de jovens 
precisa sustentar um número cada vez maior de aposentados.
d) à aproximação do governo francês com as ideias da Igreja Católica, que proíbe o uso de métodos 
contraceptivos não naturais.
e) à ideia imperialista de que o poderio econômico de uma nação está diretamente ligado ao tamanho de sua 
população.

07-O envelhecimento da população está mudando radicalmente as características da população da Europa, 
onde o número de pessoas com mais de 60 anos deverá chegar, nas próximas décadas, a 30% da população 
total. Graças aos avanços da medicina e da ciência, a população está cada vez mais velha. Isso ocorre em 
função do:

a) Declínio da taxa de natalidade e aumento da longevidade.
b) Aumento da natalidade e diminuição da longevidade.
c) Crescimento vegetativo e aumento da taxa de natalidade.
d) Aumento da longevidade e do crescimento vegetativo.
e) Declínio da taxa de mortalidade e diminuição da longevidade

INGLÊS

Habilidade (Currículo do ES):     EF08LI04-ES

Pronomes Interrogativos:

Who=quem
What=o que
Where=onde
When=quando
Why=porque
How=como
How many=quantos
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How much=quanto 
Which=qual, quais

Exercício:

A- Marque um x na resposta correta:

1-Which
(a) qual, quais              (b) quem                 (c) n.r.a

2-How many
(a) onde                    (b) porque                  (c) n.r.a

3-How much
(a) quantos              (b) quanto                    (c) n.r.a

4-Who
(a) quem                   (b) o que                       (c) n.r.a

5-Where
(a) como                  (b) onde                          (c) n.r.a

6-Why
(a) porque               (b) o que                         (c) n.r.a

7-How
(a) como                  (b) onde                          (c ) n.r.a

8-When
(a) quando          (b) quem                          (c ) n.r.a

9-What
(a) onde                (b) o que                         (c) n.r.a

10-How much
(a) contável            (b) incontável               (c) n.r.a

ARTE

OBJETIVO: Trabalhar a criação na elaboração da capa do caderno de artes, utilizando letras e desenhos para 
decorar o mesmo.

ATIVIDADE

1. No seu caderno de artes, faça uma linda capa utilizando letras diferentes, decorando e colorindo. 
capriche!
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Exemplos de letras decoradas a baixo:

EDUCAÇÃO FÍSICA

   JOGOS ELETRÔNICOS

Objetivo: 

Sabemos que na atualidade a tecnologia esta inserida na vida da maioria das pessoas, seja por questões de 
trabalho, turismo, conhecimento, comunicação, diversão, dentre outras. A internet veio para facilitar a vida 
em diversos aspectos e tem sido muito utilizada nesse período de pandemia para entreter enquanto estamos 
confinados em casa. 
Responda as questões abaixo com seus conhecimentos, com o auxílio dos seus familiares, e se disponível, com
o auxílio também deste meio que estamos abordando, a internet.
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1. Você tem acesso à internet?  Caso a resposta seja “sim”, diga onde você a utiliza. Em casa, no Wi-fi de outra
pessoa, na Lan House, ou em outro lugar?

__________________________________________________________________________________________

2. Quando a internet esta disponível para você, seja em sua casa ou em qualquer outro lugar; você utiliza a 
mesma para qual das opções abaixo?
(  ) Rede social (Whatsapp, Instagran, Facbook, etc.
(  ) Jogos
(  ) Pesquisa 
(  ) E-mail

3. Você já utilizou algum tipo de jogo eletrônico?
(  ) Sim   (  ) Não

4. Marque abaixo onde você utilizou o jogo eletrônico?
(  ) Vídeo game + televisão (  ) Vídeo game portátil
(  ) Celular (  ) Computador
(  ) Tablet (  ) Fliperama
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