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EMEF” ITAPUTANGA 

 8° ANO - 9ª Coletânea de Atividades Pedagógicas - CAPs 

Aluno(a):______________________________________________________Turma:_____ 

 

PORTUGUÊS 

* Habilidades: - Reconhecer os elementos que contribuem para coerência e coesão de um texto. 
 - Identificar as repetições ou substituições que promovem a progressão textual.  
- Estabelecer as relações existentes entre as partes de um texto 
- Relacionar cada um do pronome interrogativo às pessoas do discurso a que se referem. 

 

 

COERÊNCIA E COESÃO TEXTUAL: AS CONEXÕES ENTRE AS IDEIAS DO TEXTO 

1- Leia. 

MARIAS 
‘’Maria foi à feira. Maria comprou uma dúzia de bananas e Maria comprou mais uma dúzia de laranjas. Maria 

pagou pela dúzia de bananas e pela dúzia de laranjas, 30 reais cada. Maria chegou em casa cansada. Maria 

tomou banho e Maria foi preparar uma salada de fruta para o almoço dela. Depois Maria foi descansar.’’     

                                                                                                                      Cristiane Lima.     

a) O que vocês acharam do texto?  

b) Existe algo de estranho com o texto? O quê?  

c) Quantas vezes o vocábulo Maria foi utilizado no texto?  

d) O autor do texto teve alguma intenção ao repetir o vocábulo “Maria” várias vezes? Qual foi a possível 

intenção do autor? 

 

A coesão textual nada mais é que a ligação harmoniosa entre os parágrafos, fazendo com que fiquem ajustados entre si, 

mantendo uma relação de significância. Para melhor entender como isso se processa, imagine um texto sobrecarregado de 

palavras que se repetem do início ao fim. Então, para evitar que isso aconteça, existem termos que substituem a ideia 

apresentada, evitando, assim, a repetição. Falamos das conjunções, dos pronomes, dos advérbios e outros. 

 Coerência textual é um dos elementos que possibilitam a conexão entre as ideias e a construção de sentidos. 

Juntamente com a coesão, apresenta uma relação lógica e sem contradições que trazem significação ao conjunto de 

palavras. 

2- Leia a tirinha de humor a seguir: 

 

a) Em que quadrinhos encontramos linguagem verbal?  

b) O que acontece no segundo quadrinho? Você entendeu esse quadrinho por meio da linguagem verbal ou da 

imagem?  

c) Qual objeto aparece nos três quadrinhos e garante a compreensão do sentido geral do texto?  

d) Há um leitor dentro do livro. Identifique-o.  

e) A fala do personagem no primeiro quadrinho relaciona-se com seu pensamento no último. Explique essa 

relação.  

 



 

8º ANO – EMEF ITAPUTANGA – ANO: 2021 –  2 

 

   O fato de ter sentido completo nos permite reconhecer a sequência das tirinhas como um texto. Ao ler a tirinha, vamos 

tecendo uma rede de sentidos, “costurando” um quadrinho no outro. O autor Fernando Gonsales soube conectar um 

quadrinho ao outro, garantindo uma sequência lógica e de sentido. Podemos dizer que o desenho do livro que se repete 

nos três quadrinhos garante a unidade e a coesão do texto. Já em um texto exclusivamente verbal, para garantir sua 

coesão e unidade, temos de utilizar várias palavras e expressões que têm essa função de conectar as partes de um texto, 

sejam elas palavras, frases ou parágrafos. 

3- Leia o trecho de uma matéria publicada na revista Capitolina e responda as questões abaixo. 

Dia da faxina feliz! 

Acredite, a faxina pode ser divertida! 

     É provável que você torça o nariz quando seus pais pedem ajuda pra arrumar a casa, mas, pode acreditar, 

aqueles momentos que parecem muito difíceis (afinal, se você é como eu, quer mais é ficar na frente da TV ou 

lendo) valerão a pena. É assim que você começa a aprender a cuidar das suas coisas: arruma a própria cama, 

guarda suas roupas, separa o que precisa ser lavado. Depois, os cuidados vão evoluindo: você retira o prato da 

mesa, dá uma força com a louça suja depois do almoço. E, quando é dia da família toda se organizar para 

deixar a casa limpa, assume uma tarefa: pode escolher entre lavar o banheiro, a cozinha ou limpar a sala. 

     Pode não parecer, mas você vai agradecer por entrar nesse rateio das atividades. Em algum momento, será 

a vez de aplicar isso na sua casa. Lá, você vai querer fazer as coisas do seu jeito, deixar tudo com a sua cara, e 

a limpeza do lugar está relacionada a isso. Entra naquela conta de você conquistar sua autonomia, saber que 

você é capaz de se virar sozinha. Se está pensando em fazer faculdade longe de casa, então, todas essas 

atividades vão ser importantes na hora de organizar o seu apê.  

Aline BonaTTo 

a) A linha fina revela um pressuposto (aquilo que se supõe antecipadamente). Que ideia ela contesta?  

b) Qual é a proposta defendida na matéria? Que argumento a sustenta?  

c) “É assim que você começa a aprender a cuidar das suas coisas: arruma a própria cama, guarda suas roupas, 

separa o que precisa ser lavado.” Nesse trecho, que palavras associam os objetos ao leitor?  

 

4- O primeiro parágrafo descreve ações que os adolescentes deveriam praticar na casa dos pais. Que palavra 

ou expressão retoma essas ações:  

a) na segunda frase do segundo parágrafo?  

b) Qual a classificação dessa palavra?  

c) O trecho “assume uma tarefa” refere-se a quais tarefas? Elas são mencionadas antes ou depois do trecho?  

d) Nesse mesmo trecho, que expressão poderia ser usada em lugar de “uma tarefa”: uma dessas tarefas ou 

uma destas tarefas? Por quê?  

 

5- O público da revista Capitolina é predominantemente formado por garotas adolescentes. Você acha que o 

conselho dado também poderia se estender aos meninos? Por quê?  

6- Leia esta tirinha com o personagem Armandinho. 

 

 
a) A que ideia se refere o pronome isso, na fala do segundo quadrinho?  

b) Do ponto de vista das normas de uso do pronome demonstrativo, Armandinho o empregou corretamente? 

Por quê?  

c) Em sua opinião, Armandinho está sendo ingênuo ou esperto ao se dispor a retribuir a gentileza do pai? Por 

quê? 

d) Para se referir ao pai, o menino empregou as formas você e o senhor. Que diferença existe entre elas?  
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e) Considerando o uso dessas expressões, Armandinho poderia dizer “quero retribuir sua gentileza”, “quero 

retribuir tua gentileza” ou “quero retribuir vossa gentileza”? Por quê?  

PRONOME INTERROGATIVO 

 
7- Leia a tirinha a seguir: 

 
a) Calvin faz a mãe ficar com uma grande expectativa em relação à peça em que ele atuará. Como ele cria essa 

expectativa?  

b) O que a mãe de Calvin pergunta ao filho? Que palavra introduz essa pergunta?  

c) Qual é a graça da tirinha?  

A palavra que você identificou no item b não possui um significado preciso, pois depende da resposta que será 

dada à pergunta. Esse tipo de palavra, que introduz perguntas diretas ou indiretas, é chamado de pronome 

interrogativo (como que, quem, qual e quanto). 

Observe: 

Quantos anos você tem? – Pergunta direta 

A garota perguntou quantos anos ele tinha. – Pergunta indireta 

O pronome quem faz referências a seres humanos (Quem esteve aqui mais cedo?).  

Já o pronome que pode ser usado para seres humanos e não humanos (Que animal é esse? Que você disse?). 

 

8- Que pronomes interrogativos completariam corretamente as frases? 
a) _______é o nome do professor? 
b) ______ é aquele rapaz? 
c) ______ tempo você nadou? 
d) ______ anos você tem? 
e) ______ são seus amigos? 

 

MATEMÁTICA 

 

Habilidades trabalhadas: (EF07MA18) - Resolver e elaborar problemas que possam ser representados por 

equações polinomiais de 1º grau, redutíveis à forma ax + b = c, fazendo uso das propriedades da igualdade. 

(EF08MA06) - Resolver e elaborar problemas que envolvam cálculo do valor numérico de expressões 

algébricas, utilizando as propriedades das operações. 
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Orientações: Apresento sugestão de videoaulas para revisão dos conteúdos e explicações dos mesmos, 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. 

Conteúdos trabalhados: 

➢ Expressões Algébricas. 

➢ Valor numérico de uma expressão algébrica 

➢ Operações com monômios (Adição, Subtração, Divisão e Multiplicação). 

Aulas de apoio caso seja necessário: 

https://www.youtube.com/watch?v=7ZsrHfT6Ets 

https://www.youtube.com/watch?v=DH7Rz6Sl7RQ 

https://www.youtube.com/watch?v=whSXI0O6k0I&t=20s 

https://www.youtube.com/watch?v=wUO_knQ-VGM 

Resumo  

 

MULTIPLICAÇÃO 

O produto de dois monômios, basta multiplicarmos coeficiente com coeficiente e parte literal com parte literal. E 

quanto multiplicamos as partes literais devemos usar a propriedade da potencia que diz para conservar a base e 

somar os expoentes. 

 

DIVISÃO 

A divisão de dois monômios, basta dividirmos o coeficiente com coeficiente e parte literal com parte literal. E 

quanto dividimos  as partes literais devemos usar a propriedade da potencia que diz para conservar a base 

e subtrair  os expoentes.  

 

POTENCIAÇÃO 

Para elevarmos um monômio a uma potência devemos elevar cada fator desse monômio a essa potencia. Na 

pratica elevamos elevamos o coeficiente numérico à potencia e multiplicamos cada um dos expoentes das 

variáveis pelo expoente da potencia 

EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO 

1) As dimensões de um retângulo são 3x e (2x – y). Se a área do retângulo é dada pelo produto de suas 

duas dimensões, qual o polinômio que representa a área? 

(a) 6x – 3xy  

(b) 6x² – 3xy  

(c) 5x – 3xy  

(d) 6x² – y 

2) Qual o resultado de 1,2a . 1,5b?  

(a) 1,8ab  

(b) 2,7ab  

(c) 18ab  

(d) 1,8a²b²

https://www.youtube.com/watch?v=7ZsrHfT6Ets
https://www.youtube.com/watch?v=DH7Rz6Sl7RQ
https://www.youtube.com/watch?v=whSXI0O6k0I&t=20s
https://www.youtube.com/watch?v=wUO_knQ-VGM
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3) Sobre a expressão 7x – 5x , qual é a afirmativa correta? 

a) Resulta 2x 

b) Resulta um monômio de grau 2 

c) Resulta um monômio de grau zero 

d) Resulta 2 

4) Qual monômio representa a expressão 4m – 5m + 6m? 

a) 5m 

b) 15m 

c) 7m 

d) -5m 

5) Qual é o valor de 45m³ : 5m²? 

a) 9m5 

b) 9m 

c) 9 

d) 9m² 

6) A expressão abaixo representa geometricamente uma operação entre monômios. Qual é a 

forma algébrica dessa expressão? 

a) 13x 

b) 4x + 9                              X                                           +        3 

c) 4x + 3 

d) 7x 

                                                             4                                              3 

 

ADIÇÃO E SUBTRAÇÃO 

7) Efetue: 
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a) (+7x) + (-3x) =  

b) (-8x) + (+11x) =  

c) (-2y) + (-3y) =  

d) (-2m) + (-m) =   

e) (+5a²) + (-3a²) =  

f) (+5x) + (-5x) =  

g) (+6x) + (-4x) =  

h) (-6n) + (+n) =  

i) (+8x) – ( -3x) =  

j) (-5x) – (-11x) =  

k) (-6y) – (-y) =  

l) (+7y) – (+7y) =  

m) (-3x) – (+4x) =  

n) (-6x) – ( -x) =  

o) (+2y) – (+5y) =  

 

 

 

MULTIPLICAÇÃO 

O produto de dois monômios, basta 

multiplicarmos coeficiente com coeficiente e 

parte literal com parte literal. E quanto 

multiplicamos as partes literais devemos usar a 

propriedade da potencia que diz para conservar 

a base e somar os expoentes. 

Exemplo 

Vamos Calcular: 

 

(3x²) . (2x⁵) = 

( 3 . x . x) . ( 2 .x.x.x.x.x.)= 

3 .2 x.x.x.x.x.x.x = 

6x⁷ 

Conclusão: multiplicam-se os coeficientes e as 

partes literais 

 
 

8) EXERCÍCIOS 

 

Calcule: 

a) (+5x) . (-4x²) =  

b) (-2x) . (+3x) =  

c) (+5x) . (+4x) =  

d) (-n) . (+ 6n) =  

e) (-6x²) . (+3x²) =  

f) (-2y) . (5y) =  

g) (+4x²) . (+5x³) =  

h) (2y) . (-7x) =  

i) (-2x) . (-3y) =  

j) (+3x) . (-5y) =  

k) (-3xy) . (-2x) =  

 

 

DIVISÃO 

A divisão de dois monômios, basta dividirmos 

o coeficiente com coeficiente e parte literal com 

parte literal. E quanto dividimos as partes literais 

devemos usar a propriedade da potência que diz 

para conservar a base e subtrair  os expoentes.  

 

Vamos calcular: 

 

(15x⁶) : (5x²) = 

15 . x . x . x. x. x. x : 3 . x . x 

3 . x . x . x . x 

3x⁴ 

Conclusão: dividem-se os coeficientes e as 

partes literais 
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9) EXERCÍCIOS 

 

 Calcule os quocientes: 

a) (15x⁶) : (3x²) =  

b) (16x⁴) : (8x) =  

c) (-30x⁵) : (+3x³) =  

d) (+8x⁶) : (-2x⁴) =  

e) (-10y⁵) : (-2y) =  

f) (-35x⁷) : ( +5x³) =  

g) (+15x⁸) : (-3x²) =  

h) (-8x) : (-8x ) =  

i) (-14x³) : (+2x²) =  

j) (-10x³y) : (+5x²) =  

k) (+6x²y) : (-2xy) =  

l) (-7abc) : (-ab) =  

m) (15x⁷) : ( 6x⁵) =  

n) (20a³b²) : ( 15ab²) =  

o) (+1/3x³) : (-1/5x²) =  

p) (-4/5x⁵y) : ( -4/3x³y) =  

q) (-2xy²) : (xy /4) = 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POTENCIAÇÃO 

Para elevarmos um monômio a uma potência 

devemos elevar cada fator desse monômio a 

essa potencia. Na pratica elevamos elevamos o 

coeficiente numérico à potencia e multiplicamos 

cada um dos expoentes das variáveis pelo 

expoente da potencia. 

Vamos calcular: 

(5a³m)² = 25 a⁶m 

Conclusão : Para elevarmos um monômio a 

uma potência, elevamos cada um de seus 

fatores a essa potência. 

Exemplos 

1) (-7x)² = 49 x² 

2) (-3x²y)³ = -27x⁶y³ 

3) (- 1/4x⁴)² = 1/16x⁸ 

4)Resultado de imagem para potenciação de 

monomios 

10) EXERCÍCIOS 

 Calcule: 

a) ( + 3x²)² = 

b) (-8x⁴)² = 

c) (2x⁵)³ = 

d) (3y²)³ = 

e) (-y²)⁴ = 

f) (-mn)⁴ = 

g) (2xy²)⁴ = 

h) (-4x²b)² = 

i) (-3y²)³ = 

j) (-6m³)² = 

k) (-3x³y⁴)⁴ = 

l) (-2x²m³)³ = 
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CIÊNCIAS 

 

   

Objeto de conhecimento: O ar atmosférico.   
Habilidades: (EF07CI12) Demonstrar que o ar é uma mistura de gases, identificando sua composição, e discutir fenômenos 
naturais ou antrópicos que podem alterar essa composição. 
Apresentação  

O ar atmosférico é constituído por uma mistura de diversos gases, como o nitrogênio, oxigênio, gás carbônico 
e gases nobres. O oxigênio e o nitrogênio são os gases mais abundantes, sendo que os outros gases são encontrados 
em quantidades menores. Além dos gases citados, o ar atmosférico também apresenta vapor de água (cuja quantidade 
depende de alguns fatores como clima, temperatura e local), que se apresenta na forma de neblina, nuvens e chuva. 
No ar também encontramos em suspensão poluentes, poeira, cinzas, microrganismos e pólen. 
O oxigênio (O2) presente no ar atmosférico é de extrema importância para a manutenção da vida no planeta, pois ele 
é o gás utilizado na respiração de todos os seres vivos e também é necessário para que ocorra a combustão. Calcula-
se que o ar atmosférico seja composto por aproximadamente 21 % de oxigênio.   
O nitrogênio (N2) compõe aproximadamente 78% do ar atmosférico, e é de extrema importância para todos os seres 
vivos, pois participa da formação de diversas moléculas orgânicas necessárias para o seu metabolismo. De todos os 
organismos vivos, apenas alguns microrganismos são capazes de captar o nitrogênio (ciclo do nitrogênio). 
O gás carbônico (CO2) é encontrado em proporções muito pequenas na atmosfera, contribuindo com apenas 0,03% 
da composição do ar. É um gás de extrema importância para a realização da fotossíntese pelos vegetais, e é liberado 
para a atmosfera através da combustão e também pela respiração dos animais. 
Dentre os gases nobres que fazem parte da composição do ar podemos citar: argônio (Ar), neônio (Ne), radônio (Rn), 
hélio (He), criptônio (Kr) e xenônio (Xe), sendo que eles compõem cerca de 0,93% do ar atmosférico.  
O vapor de água que também participa da composição do ar provém da evaporação das águas de rios, mares e lagos, 
respiração dos seres vivos, transpiração das plantas, evaporação da água do solo e evaporação da água de dejetos 
(fezes e urina de animais). 
Referente ao texto informativo responda.  
Gás oxigênio e combustão. Mesmo tendo fósforo ou isqueiro, um astronauta não poderia acender uma vela na Lua. 

Você sabe por quê? Para responder a essa pergunta você precisa saber que para um material queimar é necessária a 

presença de gás oxigênio. Na Lua não é possível acender o fósforo, o isqueiro ou a vela porque lá não há gás oxigênio. 

O processo de queima é também chamado de combustão. Na combustão, a combinação do gás oxigênio com outras 

substâncias libera grande quantidade de calor em pouco tempo. A energia da combustão é usada, por exemplo, nos 

fogões para cozinhar os alimentos. O combustível no fogão é o gás de cozinha. Observe a imagem abaixo, que mostra 

a mudança de uma vela conforme ela queima.  

01- Para onde vai à parafina? 

_______________________________________________________________________________________ 
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A combustão transforma o combustível (nesse caso, a parafina) em outras substâncias: gás carbônico e vapor de água. 

Quer dizer, a combustão é uma transformação química ou uma reação química. Para que um automóvel funcione, é 

preciso que ocorra a combustão da gasolina ou do etanol dentro do motor. Uma peça chamada vela solta uma faísca 

responsável por iniciar a combustão (o combustível reage com o gás oxigênio do ar), provocando uma explosão. 

 

2- Analise a imagem, e descreva o nome de um gás lançado na 

atmosfera.  

____________________________________________ 

03 - Qual é o gás necessário para que ocorra o fenômeno da 

combustão? 

____________________________________________ 

 

04 - O professor fez o experimento a seguir. 

a) Explique por que a vela coberta pelo copo se apaga 

logo?  

________________________________________ 
 
b) Se o copo fosse maior, o tempo até a vela se apagar 

mudaria? Seria maior ou menor? Por quê?  

________________________________________________________________________________ 

 

05- Veja a seguir a composição dos principais gases da atmosfera de dois planetas do sistema solar:  
 
 

Atmosfera de Vênus Atmosfera de Marte 

Gás carbônico (95%) Gás carbônico(80%) 

Gás nitrogênio (4%) Gás nitrogênio(20%) 

 
a) Os seres humanos conseguiriam respirar nesses planetas sem equipamento apropriado? Por quê? 

 

HISTÓRIA 

ORIENTAÇÕES: A atividade deve ser colada ou copiada no caderno. 

OBJETIVOS DA APRENDIZAGEM: 

(EF08HI05) Explicar os movimentos e as rebeliões da América portuguesa , articulando as temáticas 

locais e suas interfaces com processos ocorridos na Europa e nas Américas. 

                                                         O CICLO DO OURO 

 
1-A  DESCOBERTA DO OURO 
-final do século XVII, os paulistas (bandeirantes), descobriram ouro no Brasil; 
-Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás; 
-Milhares de pessoas foram para as Minas Gerais na esperança de enriquecimento; 
-A atividade mineradora, diferente da açucareira, não requeria grandes investimentos e capital; 
-Predomínio do ouro de aluvião, encontrado nos leitos e nas margens dos rios. 
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2- A GUERRA DOS EMBOABAS 
-Disputa pelo controle da área mineradora entre paulistas (descobridores das jazidas de ouro) e 
emboabas (forasteiros vindos de outras regiões); 
-Vitória dos emboabas e saída dos paulistas; 
-Portugal passa a controlar o ouro no Brasil. 
 
3-A EXPLORAÇÃO DO OURO 
-Portugal impôs normas rígidas para a exploração do ouro; 
-Os metais preciosos eram propriedade da coroa portuguesa; 
-Os lotes onde era encontrado ouro, eram divididos em datas e distribuídos; 
 
3.1- A COBRANÇA DOS IMPOSTOS 
-O Quinto, ou seja, 20% de todo ouro encontrado no Brasil pertenceria a Portugal; 
-Capitação -  Imposto pago por cabeça (escravos); 
-Imposto para pagar casamento de princesa em Portugal; 
-100 arrobas (1.500kg) de ouro anual; 
-A coroa instituiu a derrama, ou seja, a cobrança dos impostos atrasados; 
-Final do século XVIII esgotamento das minas; 
-O tratado de Methuen- Assinado entre o rei da Inglaterra e o rei de Portugal- Estabelecia que Portugal  
compraria tecidos da Inglaterra e os ingleses comprariam vinho de Portugal. 
 
3.2- Contrabando do ouro - Santos do pau oco 
                                                -Escravos engoliam o ouro e defecavam. 
 
3.3- AS CASAS DE FUNDIÇÃO 
- Lugar onde todo ouro encontrado era transformado em barras e retirado o quinto. A barra de ouro 
recebia o selo real que comprovava o pagamento do quinto. 
 
3.4- A REVOLTA DE VILA RICA – 1720 
-Revolta dos mineiros, contra a criação das casas de fundição; 
-Líder – o tropeiro Felipe dos Santos; 
-Felipe dos Santos, morto e esquartejado. 
 
4- A DESCOBERTA DOS DIAMANTES 
-1729- encontrado diamantes no Arraial do Tijuco (atual Diamantina); 
-Formação do Distrito Diamantino; 
-Direito exclusivo de explorar as pedras era dos contratadores. (João Fernandes). 
 
5- MUDANÇAS OCORRIDAS COM A MINERAÇÃO NO BRASIL 
- Crescimento da vida urbana, contribuindo para o surgimento de várias cidades (Mariana, Tiradentes, 
Ouro Preto, Diamantina, São João Del Rei, Sabará etc.); 
- 1763- Transferência da capital de Salvador para o Rio de Janeiro; 
- A ocupação e o povoamento de vastas áreas do interior brasileiro; 
-Crescimento populacional. 
 
ATIVIDADES: 
 
1- De todo o ouro explorado no Brasil era pago um imposto à Metrópole. 
(  )10%                 (  )15%                            (  )18%                      (  )20% 
 
2-O órgão de fiscalização e cobrança do quinto era: 
 
(  )Casa de fundição                                  (  )A Intendência das Minas 
(  )O Conselho Ultramarino                      (  )A Câmara Municipal 
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3- Analise o texto abaixo: 
“Filipe dos Santos Freire foi o único insurgente executado na revolta de Vila Rica de 1720 (...). A revolta 
de Vila Rica tinha como ânimo específico a oposição à criação das casas de fundição de Minas Gerais, 
tarefa que a coroa atribuiu ao recém-chegado governador, conde de Assumar”. 
Ronaldo Vainfas 
a- Quem foi Filipe dos Santos? 
 
b- De que revolta ele participou? 
 
c- Qual o principal motivo para a revolta? 
 
d- Como ela terminou? 
 
4- Explique o que foi o Tratado de Methuen. 
 
5- Caracterize as casas de fundição. 
 
6- Descreva a Guerra dos Emboabas e qual a sua consequência. 
 
7- Sobre os impostos, explique: a capitação e o quinto. 

 

 

GEOGRAFIA 
 

 
ÁMERICA ANGLO SAXÔNICA 
A América Anglo-saxônica é constituída pelo Canadá e Estados Unidos, países que se destacam pelo elevado 

desenvolvimento. A América Anglo-saxônica é uma região do continente americano formada pelos Estados 

Unidos e Canadá. Apesar do termo “anglo-saxônico” fazer referência aos países que possuem como língua oficial o 

inglês, apenas os Estados Unidos e o Canadá são considerados como parte dessa regionalização, pois o elemento 

unificador não é o idioma, mas sim as características econômicas e socioculturais. Como os Estados Unidos e o Canadá 

são os únicos países desenvolvidos da América e estabelecem muitas relações entre eles, convencionou-se agrupá-

los em uma única região. Os demais países do continente integram a América Latina, onde predomina o 

subdesenvolvimento e a dependência econômica. Diferentemente da América Latina, onde predominou a 

colonização espanhola e portuguesa do tipo de exploração, os Estados Unidos e Canadá foram colonizados pela 

França (parte do Canadá) e, principalmente, pela Inglaterra, que desenvolveu um modelo de colonização diferente 

das que ocorreram nos demais países da América. Na chamada colonização de povoamento, que ocorreu nessas 

duas nações, as metrópoles incentivavam a fixação permanente e o desenvolvimento da colônia, pois acreditavam 

que, quanto mais desenvolvida fosse a colônia, maior seria o seu lucro. Assim, grandes contingentes populacionais 

migraram da Europa movidos, principalmente, pelos problemas sociais, econômicos e religiosos de seu país de origem 

e pela grande expectativa de prosperidade nessa nova terra.  

Como esses migrantes tinham a intenção de construir um “novo mundo”, uma “nova Europa”, foi necessário 
criar uma série de infraestruturas que permitissem aos europeus viverem com uma qualidade de vida seme-
lhante àquela que possuíam na Europa. Com isso, o período colonial nos Estados Unidos e Canadá foi marcado 
por um grande desenvolvimento econômico mercantil e manufatureiro. Embora parte do lucro das atividades 
econômicas ficasse para os colonizadores, outra parte desse dinheiro era investida no desenvolvimento da pró-
pria colônia, com a criação de estradas, cidades e o desenvolvimento de manufaturas e técnicas de produção 
que garantissem o aumento gradativo da produtividade. O desenvolvimento dessas infraestruturas foi funda-
mental para garantir a autonomia política e econômica desses países após a sua independência, já que, como 
possuíam um adiantado desenvolvimento econômico e de manufaturas, esses dois países não tiveram dificul-
dades para ingressar na lógica imperialista mundial e para se industrializar sem depender de capital ou tecno-
logia estrangeiros. Com isso, essas duas nações se desenvolveram rapidamente, tornando-se grandes potências 

https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/estados-unidos.htmhttps:/mundoeducacao.uol.com.br/geografia/estados-unidos.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/estados-unidos.htmhttps:/mundoeducacao.uol.com.br/geografia/estados-unidos.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/canada.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/america-latina-1.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/america-latina-1.htm
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econômicas e militares. Atualmente, com um PIB de cerca de 17 trilhões de dólares, os Estados Unidos são a 
maior potência econômica e militar do mundo, exercendo uma grande influência na maioria dos países do globo, 
principalmente na América Latina. Já o Canadá ocupa hoje o 10º lugar no ranking das maiores potências econô-
micas mundiais, com um PIB de quase 2 trilhões de dólares. A economia dos dois países que integram a América 
Anglo-Saxônica baseia-se principalmente no desenvolvimento das atividades industriais, com o emprego de 
muita tecnologia, altamente competitiva e diversificada, e no setor de serviços, principalmente o comércio, ban-
cos e o turismo. 
Em algumas áreas dos Estados Unidos e do Canadá (nas grandes planícies e no estado americano da Califórnia), 
o setor primário também é forte. Os Estados Unidos destacam-se pelos produtos agropecuários, como a produ-
ção altamente industrializada de trigo, milho e algodão, bem como a criação de suínos e bovinos. Já o Canadá, 
em virtude do clima muito frio de grande parte do seu território, encontra dificuldades para produzir produtos 
agrícolas. Sua produção no setor primário deriva principalmente da extração mineral. Em virtude do alto grau 
de desenvolvimento econômico desses países, o padrão de vida da população na América Anglo-Saxônica é alto. 
Juntas, as duas potências possuem cerca de 353 milhões de habitantes. A expectativa de vida é alta, cerca de 78¹ 
anos, nos Estados Unidos, e 81 anos, no Canadá. Os níveis de escolaridade são bons, pois cerca de 99% da popu-
lação canadense e norte-americana é alfabetizada, e a média de anos de estudo é de 12,4 anos nos Estados Uni-
dos e 11,5 anos no Canadá. Os investimentos na saúde ultrapassam 17% do PIB desses países. Além disso, a mão 
de obra americana e canadense, em razão da forte pressão da sociedade, na maioria das vezes, é bem remune-
rada 

ATIVIDADES 
01-  Marque os países que fazem parte da América Anglo-Saxônica? 

a)Estados Unidos e Canadá             b) Guiana e Guiana francesa 

c) Jamaica e ilhas do Caribe            d) Suriname e Venezuela 

02- Marque um X :Os países da América Anglo-saxônica são considerados grandes potências mundiais. Isso 

porque possuem os melhores índices socioeconômicos do mundo. Em relação à sua situação econômica, é pos-

sível afirmar que: 

a) Todos os países da América Anglo-saxônica possuem um PIB superior a 10 trilhões de dólares. 

b) Apesar de serem economias bastante desenvolvidas, o seu desenvolvimento econômico não é refletido 

em melhoria nas condições de vida da população. 

c) Apesar de serem economias bastante desenvolvidas, a agropecuária moderna e tecnológica, em razão 

de sua herança histórica, é a principal atividade econômica nesses dois países. 

d) Todos os países da América Anglo-saxônica possuem elevado nível de industrialização e o setor terciário 

bastante desenvolvido. 

e) A agropecuária é uma atividade importante na economia canadense. Já no setor primário dos Estados 

Unidos, predomina a extração de minerais, pois o clima frio não permite a produção agropecuária no país. 

03-  Complete:  

A) América Latina e América Anglo-Saxônica são divisões do continente americano que seguem as 

características __________________________________ do continente. Em contrapartida a divisão em América do 

Norte, América Central e América do Sul levam em consideração os critérios 

____________________________________. 

04- Porque utiliza-se o termo " anglo-saxoes"? 
 
05-  Complete a cruzadinha:  
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Horizontal 

 

Vertical 

• . Rio que causou erosão nos Canyons? 

• 4. Arquipélago Vulcânico que se loca-
liza no oceano Pacífico? 

• 6. Planaltos antigos e desgastados na 
América Anglo-Saxônica? 

• 7. Capital dos Estados Unidos? 

• 1. Capital do Canadá? 

• 2. Placa tectônica onde se encontram as 
Montanhas 

• 5. Rio que se encontra nas planícies Cen-
trais da América Anglo-Saxônica? 

 
 

                              1      

                    2                

                                    

                     3               

                                    

                         4           

                                    

               5                     

6                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

          7                          

                                    

                                    

                  
  
 

                

 

Inglês 

 

Orientações:  
➢ Aproveite o material explicativo para consultar e resolver as atividades propostas. 

➢ Preste bastante atenção nas questões e nas respostas dadas. 
➢ Responda com calma 

 

Assunto: Seafood 
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Carp=carpa 

Cat fish= peixe gato 

Clams= mariscos 

Cod=bacalhau 

Crab=carangueijo 

Crayfish=lagostim 

Ell=enguia 

Flounder-linguado 

Mackerel=cavala 

Prawn ou shrimp=camarão 

Salmon=salmão 

Sardines= sardinha 

Swordfish=peixe espada 

Lobster=lagosta 

Oyster=ostra 

Trout=truta 

Tuna=atum 

Shark=tubarão 

Jelly fish=água viva 

Whale=baleia 

Ray=arraia 

Puffer fish=baiacu 

Sea anemone=anêmona do 

mar 

 

Exercícios: 

A- Marque um x na resposta certa    

            1-Carp: 

a) Lagosta 

b) Peixe gato 

c) Carpa 

d) n.ra 

      2-Cat fish 

a) peixe gato 

b) arraia 

c) baiacu 

d) n.r. 

 

 

 

3-Clams 

a) ostra 

b) mariscos 

c) camarão 

d) n.r.a 

4-Cod 

a) baleia 

b) atum 

c) bacalhau 

d) n.r.a 

 

5-Crab 

a) caranguejo 

b) truta 

c) atum 

d) n.r.a 

6-Cray fish 

a) baiacu 

b) água viva 

c) lagostim 

d) n.r.a 

 

7-Ell 

a) caranguejo 

b) engua 

c) cavala 

d) n.r.a 

 

8-Flounder 

a) atum 

b) truta 

c) linguado 

d) m.f. 
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9-Lobster 

a) linguado 

b) lagosta 

c) ostra 

d) n.r.a 

10-Mackerel 

a) cavala 

b) baiacu 

c) salmão 

d) n.r.a 

11-Oyster 

a) lagosta 

b) atum 

c) ostra 

d) n.r.a 

12-Shrimp 

a) baiacu 

b) camarão 

c) lagosta 

d) n.r.a 

 

 

13-Salmon 

a) ostra  

b) atum 

c) salmão 

d) n.r.a 

14-Sardines 

a) sardinha 

b) cavala 

c) ostra 

d) n.r.a 

15-Shark 

a) sardinha 

b) ostra 

c) tubarão 

d) n.r.a 

 

B-Passe para o inglês: 

1. Baleia 

2. Atum 

3. Truta 

4. Tubarão 

5. Água-viva 

6. Arraia 

7. Baiacu 

8. Anêmona do mar 

9. Ostra 

10. Enguia 

11. Linguado 

12. Lagosta 

13. Bacalhau 

14. Caranguejo 

15. Peixe gato 

16. Mariscos 

17. Lagostim 

18. Mariscos 

19. Cavala 

20. Sardinha 

21. Salmão 

22. Camarão 
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ARTE 

 

(EF69AR04) Analisar os elementos constitutivos das artes visuais (ponto, linha, forma, direção, 

cor, tom, escala, dimensão, espaço, movimento etc.) na apreciação de diferentes produções 

artísticas. 

 

Pensando nos jogos olímpicos que se inicia no dia 23 de julho em Tóquio,  vamos 

trabalhar esse tema na nossa coletânea. 

 

VAMOS TORCER PELO BRASIL! 

 

 

TOKYO 2021 

 
 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

habilidade: Colaborar na proposição e na produção de alternativas para a prática, em outros momentos e 

espaços, de brincadeiras e jogos e demais práticas corporais tematizadas na escola, produzindo textos 

(orais, escritos, audiovisuais) para divulgá-las na escola e na comunidade. 

Práticas corporais de aventuras com a natureza e jogos olímpicos de Tóquio 

 As práticas de aventura na natureza se caracterizam por explorar as incertezas que o ambiente físico cria 

para o praticante na geração da vertigem e do risco controlado, como em corrida orientada, corrida de 

aventura, corridas da mountain bike, rapel, tirolesa, arborismo etc. 

Cinco tipos de esportes de aventura na natureza      
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1)   Trekking: um dos esportes de natureza mais praticados pelas pessoas, em  geral  consiste numa 
caminhada em trilhas. 

2)   Arvorismo: consiste na travessia de um percurso suspenso e com diferentes tipos de obstáculos, 

em meio às copas das árvores.  

3)   Ascalada:  É uma prática esportiva realizada em montanhas e colinas, individualmente ou em 
grupo. é uma modalidade que exige bastante concentração e força, pois o grande desafio é superar 
os obstáculos e chegar ao topo em segurança. 

4)  Rafting: É um esporte radical que pode ser praticado por qualquer pessoa, basta gostar de 
adrenalina e querer desbravar corredeiras a bordo de um bote. seu objetivo é desviar dos obstáculos 
naturais que aparecem ao longo do percurso e remar até o destino final.   

5)  Paraquedismo: É um esporte radical, no qual o indivíduo salta de um  avião de pequeno porte,  
em queda livre, caindo com uma velocidade entre 200 km/h e 350 km/h e em determinado  momento 
abre um  paraquedas que diminui a velocidade, possibilitando o “pouso”.   
   Assim como as práticas corporais de aventuras com a natureza, encontramos também uma 

diversidade de esportes que estão presentes na cultura de cada país, a fim de unir todos os países 

do mundo em torno dos mais variados esportes, estamos vivenciando nesse ano de 2021 os jogos 

olímpicos de Tóquio no Japão que, deve promover a competição, numa média de 46 esportes 

diferentes, com a participação de homens e mulheres de todo o mundo. 

 

Atividade 

• Considerando as práticas corporais de aventura relacionadas acima, escolha uma que seja possível 

de ser realizada em nossa escola ou comunidade e diga como poderíamos fazê-la de uma forma 

adaptada   ao que temos ao nosso redor. 

 

•   Vamos procurar figuras relacionadas as práticas de aventuras na natureza acima citado e fazer 
colagem no caderno. 

 
 

 

 

 


