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EMEF  “JOSÉ DE VARGAS SCHERRER” 

8º 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 é de 15 dias. 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 

 Objeto do Conhecimento: Relação entre textos e produção e características dos gêneros. 

* Habilidades: Analisar textos de opinião, artigos de opinião, editoriais, cartas de leitores, comentários, posts 
de blog e de rede sociais, charges, memes, gifs etc.) e posicionar-se de forma crítica e fundamentada, ética e 
respeitosa frente a fatos e opiniões relacionadas a esses textos. 
 

 



8° ANO  – 2º CAPs – ANO: 2021 –  2 

 

 
 
 



8° ANO  – 2º CAPs – ANO: 2021 –  3 

MATEMÁTICA 
 
CONJUNTOS NUMÉRICOS 

 

 Conjunto dos números naturais (IN):  Este conjunto são os números positivos incluindo o zero,  
 
 

 
 
 Conjunto dos números inteiros (Z): Este conjunto são os números positivos, negativos e o zero.  
 
 
 
 

 Conjunto dos números racionais (Q): Os números racionais são todos aqueles que podem ser colocados na forma de 

fração (com o numerador e denominador  Z). Ou seja, o conjunto dos números racionais é a união do conjunto 
dos números inteiros com as frações positivas e negativas. 

 
Os números racionais também podem ser representados no formato de número decimal, dividindo o numerador 

pelo denominador. Quando nessa divisão o resultado é positivo temos as decimais exatas ou finitas. 
 

Ex: 

Atividades 

 
1) Pense e Responda: 
a) Qual é o menor número natural?                          
b) Existe o maior número natural?  
c) Quantos números naturais existem?  
d) Quantos números naturais há entre 6 e 10? E entre 25 e 26?  
e) Existe o menor número inteiro?   
f) Existe o maior número inteiro?  
g) Quantos números inteiros existem?  
h) Todo número natural é também um número inteiro?  
i) Quantos números inteiros há entre – 4 e 3? 
j) E entre (- 2) e (-1)?  
k) Se – 15 significa 15m para a esquerda, o que significa +15?  
l) Se +70 significa um lucro de R$ 70,00, o que significa – 70?  
m) Se – 6 significa 6 anos mais novo, o que significa +6?  
n) Sou um número inteiro e o meu simétrico é 9. Quem sou?  
o) Sou um número inteiro. Não sou positivo. Não sou negativo. Quem sou?  
p) Sou um número inteiro maior que – 15 e menor que – 13. Quem sou?  
q) Quais os números naturais entre – 3 e 3?  
r) Quantos números inteiros há entre – 8 e – 7?  
s) Quais os números inteiros entre – 3 e 3?  
 
 
2) Rafael jogou quatro vezes um jogo no computador. Aconteceu o seguinte: 
                        Ganho 7            Perdeu 4         Ganhou 6        Perdeu 8 
Qual foi a pontuação final?  
 
 

Z={..., -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3,...} 

IN={0, 1, 2, 3, 4, 5,...} 
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3) Observe a tabela: 
 

Cidades Européias Temperatura Máxima Temperatura Mínima 

A + 3 °C - 10 °C 

B + 5 °C       ? 

C - 2 °C - 8 °C 

 
a) Qual das temperaturas é a mais baixa? E qual das temperaturas é a mais alta?  
b) Qual foi a variação da temperatura na cidade A? E na cidade C? 
c) Se na cidade B a variação da temperatura foi de 6 °C, qual é o valor da temperatura que falta na tabela?  
 
 
4)  Coloque em ordem crescente os seguintes números: 
0 ;   2 ;   – 2 ;   4 ;   – 4 ;    ½ ;    – ½ ;    ¼ ;   – ¼  
 
 
 
 

ATIVIDADES 
 

Data: 15/03 à 19/03 
 
1) Efetue os cálculos: 

a) (+ 16) + (+ 31) =........................                              g) (+ 12) – (- 56) =..................................                                                    
b) (- 12) + (+ 20) =.........................                              h) (+ 18,554) – (+ 21,783) =...................           
c) (+ 26) + (- 15) =.........................                              i) (- 46,1) – (+27,3) – (- 32,7) =...............           
d) (- 19) + (- 11) =..........................                              j) (+ 11,8) – (+ 8) – (- 33,75) =................           
e) (- 36) + (+ 25) =............................ 

        f) (+ 9) + (- 28) =.............................. 
 
 
2) Para cada item, escreva uma adição correspondente e efetue o cálculo: 

a)                                                                                       b)  

 
  
 
 
 
3) Um freezer estava com a temperatura interna medindo – 11,3oC. Após uma queda de  
energia elétrica por um período de tempo, verificou-se que a medida dessa temperatura aumentou 6,5oC. Qual é a 
medida da temperatura após o período de tempo sem energia elétrica? 
 
 
4) Qual par de números, entre os apresentados a seguir, deve ser adicionado para que o resultado seja 12? 
 

  
 

 

 
5) Em certo jogo, cada participante retira cinco fichas de um monte e adiciona os números indicados. Vence o 

participante que obtiver a maior soma. Observe as fichas retiradas por dois participantes de uma partida. 

 

CAROL:  
TIAGO:   

  

+ 25               - 8               - 12               + 19               - 5               + 21               

+ 17 

+ 8  - 6  - 12  + 15  - 3 

 

- 17  + 6  + 13  + 5  - 4 
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a) Qual é o menor número obtido entre as fichas retiradas por Carol? E entre as retiradas por Tiago? 

b) Calcule a soma dos números que cada participante obteve. 

c) Qual participante venceu a partida? 

 

 

6) A maior variação da temperatura no período de um dia ocorreu em Browning, Montana, nos Estados Unidos, entre os 
dias 23 e 24 de janeiro de 1916, quando a medida da temperatura mínima foi de – 49oC e da máxima, 7oC. Calcule a 
variação da medida da temperatura ocorrida em Montana nesse dia. 
7) No futebol, o saldo de gols de um time corresponde à diferença entre a quantidade de gols marcados e a quantidade 
de gols sofridos. Observe a quantidade de gols marcados e de gols sofridos por alguns times que disputaram o 
Campeonato Brasileiro de Futebol em 2017. Em seguida, resolva as questões: 
 

 
 

a) Se um time tiver mais gols marcados que sofridos, o saldo de gols será positivo ou negativo? 

b) Calcule o saldo de gols de cada time. 

c) Qual time teve o maior saldo de gols? E qual teve o menor saldo de gols? 

 

8) Uma indústria utilizou no processo de produção de certo alimento uma etapa em que, para eliminar bactérias, o 
alimento é aquecido a 47oC e, em seguida, sofre um resfriamento de 2oC por segundo, chegando ao final da etapa a – 
11oC. 

a) Qual é a variação da medida da temperatura que o alimento sofre nessa etapa de produção? 

b) Durante quantos segundos o alimento sofre resfriamento? 

 

HISTÓRIA 
 

Tema: O Iluminismo 

_ Apresentação do tema: 

1. O Iluminismo foi um movimento que surgiu na França no século XVIII, buscava através do racionalismo 
cientifico (razão), mudanças profundas nas sociedades. Este movimento questionava o poder da Igreja 
Católica, como também, a política absolutista, a qual, concedia plenos poderes ao rei. Teve como principais 
características: O Empirismo, Leis Naturais, Liberdade, Igualdade perante a lei, Anticlericalismo, Liberalismo 
Econômico, Liberalismo Político, Enciclopédia e o Despotismo Esclarecido. 
É importante ressaltar que muitos aspectos que vivemos hoje é resultado das ideias iluministas, por isso, é de 
extrema importância estudarmos esse tema, para compreendermos não só como surgiu, mas as reais 
mudanças que terremos em nosso cotidiano histórico. 

Atividade: 

1. Por que a filosofia iluminista foi importante dentro do contexto histórico? 

2. Descreva os significados das principais características do iluminismo. 

3. Cite alguns exemplos de situações que vivemos hoje que foi decorrente da filosofia iluminista. 
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4. Montesquieu, filósofo iluminista, criou a divisão política dos poderes: Executivo, Legislativo e Judiciário. 

Descreva como é representado nos dias atuais tais poderes. 

5. A valorização do conhecimento foi uma questão importante dentro da filosofia iluminista? Justifique. 

 

GEOGRAFIA 

 

* Objeto do conhecimento:  O sujeito e seu lugar no mundo . Distribuição da população mundial e 
deslocamentos populacionais  
* Habilidades a serem alcançadas:  Descrever as rotas de dispersão da população humana pelo planeta e os 
principais fluxos migratórios em diferentes períodos da história, discutindo os fatores históricos e 
condicionantes físico- naturais associados à distribuição da população humana pelos continentes. 
 

Distribuição e deslocamento das populações mundiais 

A migrações são as mudanças de populações de uma região para outra, de um país para outro ou do campo 
para a cidade (êxodo rural). 

As migrações podem ser internas- quando ocorrem dentro do mesmo país ou região – ou internacionais– 
quando pessoas imigram de um país para outro. 

Alguns dos deslocamentos populacionais mais frequentes são: 

2. Migração rural-rural: ocorrem de uma área agrícola para outra. Esse tipo de migração engloba a 
transumância: os trabalhadores rurais que se deslocam constantemente em busca de trabalho, como os 
"boias-frias", que são trabalhadores itinerantes. 
A transumância, ou migração sazonal, é o movimento populacional que ocorre em determinadas épocas do 
ano e que sempre se repete. 

3. A migração pendular (movimento pendular), ou migração diária, que ocorre nos grandes centros urbanos, 
constituem a deslocação de trabalhadores de sua residência até o local de trabalho, que geralmente se localiza 
a uma distância significativa de onde moram. Muitas pessoas não trabalham nem estudam no município de sua 
residência. 

4. O êxodo rural é o deslocamento populacional de áreas rurais para áreas urbanas. 

5. A migração intra-urbana é um deslocamento populacional de curta distância – de uma cidade para 
outra. 

6. O nomadismo é a prática em que pessoas não têm habitação fixa e vivem mudando de residência. Na 
Ásia e no norte da África, é comum encontrar pastores nômades. 

7. A migração de retorno é o regresso dos imigrantes à região ou ao país de origem. Por exemplo, graças 
à crise econômica ocorrida nos Estados Unidos em 2007, muitos brasileiros que residiam em território 
norte-americano retornaram ao Brasil. Esse fenômeno ocorreu no Nordeste do Brasil: muitos nordestinos 
que haviam migrado para outras regiões do Brasil regressaram ao seu lugar de origem. 

A procura por melhores condições de vida impele muitas pessoas a abandonarem seu lugar de origem e a 
partir para outros lugares, mesmo que sejam desconhecidos. Inúmeras são as causas do deslocamento de 
pessoas entre as várias regiões do planeta: 

1) econômicas - a mais importante ao longo da história; * político-ideológicas; 

2) desastres naturais; * conflitos militares; * religiosa. 

As migrações humanas são feitas de áreas de repulsão populacional, onde há pobreza, baixos salários, 
desemprego e subemprego, fome, guerras e desastres naturais para regiões de atração populacional, onde há 
melhores condições de vida, condições de emprego, salários mais altos, paz e segurança. 
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Os deslocamentos populacionais impactam o lugar de origem e o de destino das ondas migratórias. O 
imigrante pode adentrar um país de forma legal ou ilegal. Ele pode ser um refugiado ou um requerente de 
asilo. 

 

Os principais tipos de movimentos populacionais são: 

Espontâneos - deslocamentos voluntários 

forçados- motivados por perseguições políticas, étnicas ou religiosas 

tutelados- países que controlam a entrada de pessoas 

por interesses econômicos dos países desenvolvidos- nações economicamente prósperas que necessitam de 
mão de obra de alta especialização para determinados setores tecnológicos 

Realize os exercícios abaixo: 

1) O processo de migração é resultante de vários fenômenos políticos, econômicos e sociais, os quais 
modificam as sociedades. No Brasil, um intenso processo de movimentação da população ao longo da 
segunda metade do século XX provocou várias mudanças no país. A principal consequência desse movimento 
da população nacional foi o aumento da população urbana brasileira. Esse movimento é chamado de: 

A) refugiados ambientais. 

B) diáspora brasileira. 
C) migrações externas. 

D) fuga de cérebros. 
E) êxodo rural. 

 

2) No Brasil, o processo de migração interna foi amplamente verificado ao longo do século XX. No país, 
predominam as migrações por motivações 

A) econômicas. 
B) climáticas. 
C) religiosas. 

D) militares. 
E) linguísticas. 

3) É um país localizado na América do Norte conhecido internacionalmente pelas rígidas leis migratórias. É 
muito procurado, em especial por imigrantes latino-americanos que buscam melhores condições de trabalho 
e renda. 

O período acima remete a qual país americano? 

A) Canadá. 
B) Brasil. 
C) Estados Unidos. 

D) Reino Unido. 
E) Emirados Árabes. 
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4) A migração de cerca de 370 mil muçulmanos rohingyas de Mianmar para Bangladesh nas últimas semanas é 
mais um capítulo de uma história marcada por décadas de perseguições. Cerca de um milhão de pessoas 
dessa minoria, a maior comunidade no mundo, vivem em Mianmar, país predominantemente budista. A 
maioria mora de forma precária no Estado de Rakhine, palco dos episódios recentes de violência. 
Disponível em: <https://www.bbc.com/portuguese/internacional-41257869>. Acesso em: 06 fev. 2021. 
Fragmento. 

O texto acima apresenta uma movimentação populacional que tem como causa principal fatores 

A) climáticos. 

B) militares. 
C) econômicos. 

D) ambientais. 
E) religiosos. 

5) Qual o termo que designa corretamente a pessoa que faz um movimento de saída, ou seja, sai do seu lugar 
de origem, em busca de um outro lugar para moradia? 
A) Forasteiro. 
B) Imigrante. 
C) Emigrante. 

D) Nômades. 
E) Turistas. 

6) O movimento de migração é realizado por diferentes fatores, com destaque para as motivações econômicas 
e políticas. Em razões dessas motivações, a movimentação de pessoas pode ocorrer em espaços temporais 
distintos. O tipo de migração caraterizada pela movimentação da população em datas específicas do ano, 
como nas épocas de colheita, é chamado de 
A) política. 
B) trabalhista. 
C) pendular. 

D) sazonal. 
E) transumância. 

7) Responda com suas palavras o que são as chamadas áreas de repulsão populacional e áreas de atração 
populacional. 

8) O  que significa ser um refugiado e um requerente de asilo politico? 

 

INGLÊS 
ASSISTA A VÍDEO AULA DO LINK ABAIXO:  
https://youtu.be/2Wig3XCO_cs 

 

VERBO TO BE: ser ou estar  

1) Depois que assistir a vídeo aula, copie em seu caderno a forma de como escrevemos o verbo to be;  

Exemplo: I AM – eu sou ou eu estou  
 

2) Em seguida, use os adjetivos abaixo e forme frases em português e inglês:  

a) Funny 
b) Good 
c) Fat  

d) Crazy  
e) Tall  
f) Smart 

g) Expensive  

h) Fast  

i) Small 

j) Big 

 

 Observação: para fazer a atividade número 02, recomendo que traduza os adjetivos para facilitar ok?  
 

3) Agora que já aprendeu, vamos traduzir para o português:  

a) You are fast.  
b) He is tall.  
c) She is funny.  

d) They are expensive.  
e) I am crazy!  
f) It is smart.  

4) Faça uma busca em um dicionário ou no tradutor de mais 10 adjetivos e escreva em inglês e português;  
 

https://youtu.be/2Wig3XCO_cs
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ARTE 
 

1. No seu caderno de artes, faça uma linda capa utilizando letras diferentes, decorando e colorindo. 

capriche! 

 

EXEMPLOS DE LETRAS DECORADAS A BAIXO: 

 
 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

TEMA: Esporte de marca – Atletismo – Salto em distância. 

Objetivos. 

- Vivenciar o salto em distância como modalidade do atletismo. 

- Compreender a evolução histórica da modalidade. 

- Conhecer atletas brasileiros que se destacam ou se destacaram na modalidade. 
 

Introdução 

 O atletismo é uma das modalidades mais antigas de nossa sociedade, sua prática é retratada em livros 
de história que citavam a necessidade do homem, em sobreviver nos diferentes ambientes impostos pela 
natureza. Como por exemplo, o fato de ter que caçar, que com o passar do tempo virou o ponto de iniciação 
da prática esportiva do lançamento de dardo. 
 Especificamente sobre o salto em distância, podemos defini-lo como uma prática esportiva 
pertencente ao atletismo, da categoria de provas de campo, que consiste em correr uma determinada 
distância, saltar e cair dentro de uma caixa de areia, basicamente o atleta que conseguir a maior distância será 
o vencedor daquela competição. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Questão 01: Procure na internet ou em livros um pouco sobre a história da modalidade. Seu pequeno texto 
deve conter de 5 a 10 linhas. 
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Questão 02: Descreva com suas palavras o que você entendeu sobre essa modalidade. 

__________________________________________________________________________________________ 

Questão 03: Cite duas regras importantes existentes nas competições oficiais do salto em distância. 

__________________________________________________________________________________________ 
Nesse momento, estarei colocando foto de dois atletas brasileiros que se destacaram ao longo de suas 
carreiras esportivas nessa modalidade. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Questão 04: Após apresentado dois nomes super importantes para a história dos saltos para o Brasil, você 
deverá escolher um deles e fazer uma biografia sobre sua carreira esportiva, devendo conter seus recordes, 
seus títulos e o que mais pensar ser importante. 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 

Questão 05: Momento descontração! E você se acha apto para brincar sobre o salto em distância? Pois bem, 
reúna sua família ou amigos, mantendo as normas de combate ao covid, e faça o teste para saber quem tem 
maior potencial para ser um novo saltador. Um teste simples de impulsão, todos deverão estar parados e 
alinhados e de uma só vez executar um pulo para frente, quem conseguir a maior distância teoricamente está 
mais preparado para a modalidade. VAMOS TENTAR? Faça um breve relato de como foi essa experiência em 
sua casa. CONTO COM VOCÊS! 
Obs: Teremos um momento prático sobre essa modalidade, então se preparem! 

 

CIÊNCIAS 
 

1)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.). 
 
2)– FAÇA UMA PESQUISA SOBRE AS SEGUINTES FONTES DE ENERGIA E COMO SÃO OBTIDAS:  
 

EÓLICA- ___________________________________________________________________________________ 
SOLAR- ___________________________________________________________________________________ 
GEOTÉRMICA_______________________________________________________________________________ 
BIOMASSA_________________________________________________________________________________ 
 

3)- Identificar os principais sintomas, modos de transmissão e tratamento de algumas DST (Gonorreia, Sífilis, 
HPV, Aids, Herpes, etc.), e discutir estratégias e selecionar métodos de prevenção mais adequados às 
diferentes DST, envolvendo a responsabilidade e consciência sobre a sua saúde sexual. 

 

 

Atleta brasileira chamada de Maurren 

Maggi, referência mundial no salto em 

distância. 

Atleta brasileiro Adhemar Ferreira 

da Silva, pioneiro e super campeão 

pelo Brasil no salto triplo. 
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4)- Gonorreia, Sífilis, HPV, Aids, Herpes. ESCOLHA UMA DESSAS 5 DOENÇAS TRANSMITIDAS SEXUALMENTE E 
ELABORE UMA PESQUISA PARA NOTA. Procure fazer as doenças dos sintomas .  
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