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Escola Municipal do Ensino Fundamental “José de Vargas Scherrer” 

8° ANO - 3ª 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. 

 

CIÊNCIAS 

Leia, observe, analise e reflita com atenção, antes da realização das atividades e trabalhos em seu caderno!!!!! 

Espero que estejam bem e se cuidando.... 

 Nos próximos roteiros estaremos estudando sobre a Reprodução e seus mecanismos. Para a continuidade da vida de 

qualquer espécie, ocorre no seu ciclo vital a reprodução. Ao atingir a etapa denominada reprodução, os seres vivos estão 

aptos a gerar novos indivíduos que deem continuidade à espécie. Logo, ela é muito importante, já que permite a renovação 

das populações e sua perpetuação em seus ambientes naturais. 

De modo geral, podemos diferenciar dois tipos básicos de reprodução: Assexuada ou Agâmica e Sexuada ou Gâmica. 

A reprodução Sexuada ou Gâmica é observada na maioria 

dos seres vivos e ocorre por meio de células sexuais, também 

chamadas gametas. Os gametas masculino e feminino unem-

se em um processo denominado fecundação, ou 

fertilização, dando origem a uma única célula chamada 

zigoto. Dessa forma, o zigoto é o ponto de partida na for-

mação de um novo indivíduo. 

A reprodução Assexuada ou Agâmica é mais simples e 
rápida. Nesse tipo de reprodução, não há formação de 
gametas e os novos indivíduos gerados são geneticamente 
idênticos ao seu progenitor, isto é, o ser que lhe deu origem. A 

reprodução assexuada não gera variabilidade genética. 
Esse tipo de reprodução ocorre em micro-organismos, 
plantas e animais invertebrados. Existem muitos 
mecanismos diferentes que possibilitam esse tipo de 
reprodução, os quais serão abordados com maior clareza ao 
longo dos capítulos seguintes. 
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OBS- OS VÍRUS NÃO APRESENTAM ESTAS FORMAS DE 
REPRODUÇÃO, FAZEM REPLICAÇÃO DE MATERIAL GENÉTICO. 
#PRINCIPAIS MECANSMOS ASSEXUADOS DE REPRODUÇÃO 

 
Conforme vimos no capítulo anterior, a reprodução assexuada é aquela 
que ocorre sem a participação de gametas, logo não há mistura de 
material genético. Existem muitos tipos de reprodução assexuada, mas 
todos compartilham dessa característica básica.  
Os mecanismos assexuados de reprodução podem ser observados em 
bactérias, protozoários, algas, fungos, plantas e animais invertebrados. 
Nos vertebrados, incluindo o ser humano, não são observados. 
 
A divisão binária, 
também chamada 
cissiparidade, ou 
bipartição, é comum em 
seres unicelulares, como 
as bactérias e amebas. Consiste na divisão da célula que originará duas, 

geneticamente idênticas entre si. Para que isso aconteça, o material genético do indivíduo será duplicado e, em seguida, 

ocorre a divisão do citoplasma, separando os novos indivíduos. 
 
No brotamento, ou gemiparidade, observa-se a proliferação das células na 
parede lateral do corpo do indivíduo, originando um ser geneticamente idêntico 
a ele, em versão miniaturizada, o broto. Este pode ficar aderido ao ser 
parental, formando com ele uma colônia, ou pode se destacar e se 
desenvolver independentemente. Ocorre em alguns grupos de invertebrados, 
como poríferos e cnidários, em fungos e vegetais. O brotamento é possível 
tanto em seres unicelulares (leveduras, fungos unicelulares) quanto nos 
pluricelulares. 
 

A esporulação é o processo de reprodução assexuada que ocorre por meio de células especializadas 
denominadas esporos. De modo geral, um esporo consiste em uma célula envolta por uma espessa 
parede celular que a protege até que encontre condições favoráveis para poder se desenvolver em um 
novo indivíduo. Diferentemente dos gametas, os esporos, na maioria dos casos, não dependem de fusão 
com outra célula reprodutiva para originar um novo ser vivo. Os esporos podem ser observados em 
algas, plantas e fungos. As formas latentes de alguns animais (protozoários e bactérias) empregadas 
como mecanismos de resistência a condições adversas também são chamadas esporos. 
 

Existem seres vivos que, ao sofrerem algum trauma mecânico que 
leve à partição do corpo, cada fragmento dá origem a um novo ser. 
Esse processo é denominado fragmentação, regeneração ou la-
ceração e pode ser observado em fungos, algas e certos grupos de 
invertebrados (poríferos, platelmintos e alguns equinodermos). 
 
A estrobilização é um mecanismo assexuado de reprodução, 
por meio do qual alguns grupos de cnidários produzem 
descendentes sexuados sob a forma de medusas. No ciclo de 
vida desses animais, há uma fase assexuada, que realiza 
estrobilização; e uma sexuada, em que se produzem gametas. A 
estrobilização consiste na divisão transversal do corpo do 
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cnidário, produzindo éfiras, jovens medusas que reiniciam o ciclo. 
 

#PRINCIPAIS MECANSMOS SEXUADOS DE 
REPRODUÇÃO 

 
A conjugação é um mecanismo observado em seres 
unicelulares, como bactérias, cianobactérias e protozoários, e 
algumas algas filamentosas, por meio da qual ocorre 
transferência de material genético de um para o outro por meio 
de pontes citoplasmáticas. Note que a conjugação em si não conduz à formação de novos descendentes. Então, após a 
transferência do material genético, a reprodução segue por outros mecanismos, como a cissiparidade. 
A Partenogênese, é o mecanismo de autofecundação de um único gameta produzindo seres do mesmo sexo. Quando o 
gameta fecundado for um óvulo dá origem à fêmeas e se for um espermatozoide(SPTZ) que sofreu a autofecundação, nasce 
então, machos. É um processo pouco ocorrente, observado em algumas espécies de anfíbios e répteis devido ao isolamento 
geográfico. 
A Heterogênese é o mecanismo reprodutivo gâmico que mais ocorre na maioria dos seres vivos, apresentando a fecundação 
cruzada de sexos diferentes e de seres hermafroditas (seres que produzem gametas femininos e masculinos). Ocorre em 
todo reino animal e vegetal. 
A Metagênese ou Alternância de geração ocorre quando época da vida o ser se reproduz de forma assexuada e em outra 
época da vida de forma sexuada. Isso ocorre nos cnidários (medusas) e nos vegetais, que numa época de suas vidas 
produzem esporos (reprodução assexuada) e em outra época produzem gametas (reprodução sexuada com flores, frutos, 
sementes, estróbilos e outras estruturas). 
 
Outros elementos podem ser utilizados para categorizar os mecanismos de reprodução sexuada quanto à/ao:  
*Aparelho reprodutor (sexo): monoico (hermafrodita) ou dioico (sexos separados).  
*Número de parentais envolvidos na formação do filhote: bissexuada ou biparental (dois seres distintos contribuem com 
seus gametas), autofecundação (ocorre em algumas espécies de hermafroditas, quando os gametas do mesmo indivíduo 
se unem, sem a necessidade de um parceiro). 
*Morfologia (forma) dos gametas: isogamia (gametas iguais) ou anisogamia (gametas diferentes).  
*Local da fecundação: interna (dentro do corpo do parceiro) ou externa (fora do corpo, geralmente na água ou em meio 
úmido).  

*Quanto à forma de gerar a prole, os animais podem ser classificados em:  

Ovíparos: ocorre fecundação interna, seguida da postura de ovos que se desenvolvem fora do organismo parental. Ex: 
insetos, répteis, aves, mamíferos monotremados, algumas espécies de peixes cartilaginosos (tubarões).  
Ovovivíparos: os embriões se desenvolvem dentro de ovos que são mantidos dentro do corpo materno. Ex: algumas 
espécies de tubarões, serpentes surucucu e escorpiões.  
Vivíparos: o embrião se desenvolve no útero, dentro do corpo materno, obtendo nutrientes a partir dele. Ex: mamíferos.  
*Quanto a forma de desenvolvimento do filhote os animais podem apresentar desenvolvimento direto ou indireto. O 
desenvolvimento direto ocorre quando não há estágio larval: o filhote nasce com as características físicas semelhantes às 
do adulto, porém sem maturidade sexual e com tamanho reduzido. Já no caso do desenvolvimento indireto, há uma forma 
larval, que sofre várias modificações corporais até atingir o estágio adulto. A esse processo de transformação, denominamos 
metamorfose. 
 
PRATICANDO/ATIVIDADES.... 

1-Dados os esquemas a seguir e de acordo com as discussões deste roteiro e dos conhecimentos 

adquiridos nos anos anteriores, analise e responda: 

a) Indique a única figura que não representa reprodução Gâmica e nem Agâmica. ............... 

b) Pinte os esquemas de mecanismos reprodutivos sexuais ou Gâmica? 

c) Circule os esquemas de mecanismos não sexuais, ou agâmicos ou assexuados? 

d) Em cada esquema (nos pontilhados), indique o ser vivo ou o reino a que pertence: 

e) Responda indicando uma ilustração (escreva a letra da ilustração): 

*Ovíparos:........   *Vivíparos:........  *Esporulação:.........  *Gametas:........ * hermafrodita ou Monóico:........  

*Metagênese:..... 
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*Fecundação externa:......  *Desenvolvimento direto:........  *Metamorfose:......... *Regeneração.......   *Divisão 

binária:...... 

A.................................. 

 

 

 

B .................................. C .................................. D .................................. 

E .................................. 

 

 

 

F .................................. G .................................. H .................................. 

I .................................. 

 

 

 

J .................................. K .................................. L .................................. 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

Professor Philippe Thompson.  

TEMA: Esporte de marca - Salto em altura. 

 

Objetivos. 

- Vivenciar o salto em altura como modalidade do atletismo. 

- Compreender a evolução histórica da modalidade. 

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

Habilidades. 

- (EF67EF03) - (EF67EF06) - (EF67EF07) 

 

Introdução 
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 Nesta nova coletânea estaremos estudando sobre o salto em altura, sua história, 

regras, atletas em destaque e diversos recordes. O salto em altura pode ser dividido em duas 

partes, o salto utilizando a força do próprio corpo, e o outro com auxílio de um objeto, 

dessa forma se transformando no salto com vara, mesmo assim as duas modalidades são 

similares, tento em regras quanto em objetivo. 

 Seu objetivo é muito simples, como o próprio nome diz, o competidor deve saltar a 

maior altura possível no menor número de tentativas. Ambas as modalidades possuem um 

espaço, para se ganhar velocidade e impulsão na execução de seus movimentos. 

Analisando as duas imagens, identifique o que é salto em altura e o que é salto com vara, 

escreva embaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questão 01: Qual o objetivo comum entre essas duas modalidades? 

__________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Questão 02: Você deverá escolher uma dessas modalidades e fazer o que se pede: 

A) Breve relato sobre a história; 

B) Três regras importantes. 

Questão 03: Nesse momento, vamos conhecer um instrumento imprescindível tanto para o 

salto em altura, quanto para o salto com vara. 
Observem as duas imagens e responda: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Qual o nome do instrumento utilizado para medir a altura a ser superada? Ele fica 

posicionado na parte mais alta de toda aparelhagem. 

______________________________________________________________________ 

b) O que acontece, caso um competidor derrube esse instrumento? 

__________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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Chegou o momento de apresentar a vocês alguns nomes importantes do salto em altura 

brasileiro, atletas que se destacam ou se destacaram ao longo de suas carreiras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questão 04: Após apresentado três nomes super importantes para a história dos saltos em 

altura 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: Para finalizar, vamos fazer um rápido comparativo entre os atletas que competem 

no salto em distância, matéria que estudamos na coletânea passada, com os atletas que 

competem no salto em altura. 

 

a) Na opinião de vocês, qual modalidade parece ser mais difícil de executar? Por quê? 

__________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

b) Para se realizar um salto seja para distância ou para altura, qual valencia física é mais 

importante, força, velocidade, ou impulsão? Justifique sua resposta. 

__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

HISTÓRIA 

Objeto de conhecimento/conteúdo: Introdução ao ILUMINISMO. 

Orientações: 
Atenção alunos:  
• Organize o seu dia; 
• Não deixe as atividades acumularem. 
• Desligue-se das redes sociais na hora das atividades. 
• Lembre-se sempre! Sua família é seu maior tesouro. Aproveite o momento para fortalecer 

ainda mais os seus vínculos com ela. 

 

Objetivos de aprendizagem: Compreender e identificar os principais aspectos conceituais do 
Iluminismo e do Liberalismo e discutir a relação entre eles e a organização do mundo contemporâneo. 
 

Aída dos Santos, pioneira 

entre as mulheres em 

jogos olímpicos. 

Thiago Braz, atual campeão 

olímpico e com recorde 

mundial no salto com vara. 
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Leia com atenção:  

 

INTRODUÇÃO: 

 

O Iluminismo, foi um movimento intelectual europeu surgido na França no 
século XVII. A principal característica desta corrente de pensamento foi 
defender o uso da razão sobre o da fé para entender e solucionar os 
problemas da sociedade. As ideias iluministas foram tão populares no século 
XVIII que este ficou conhecido como "Século das Luzes". 

 Os iluministas acreditavam que poderiam reestruturar a sociedade 
do Antigo Regime. Defendiam o poder da razão em detrimento ao da 

fé e da religião e buscaram estender a crítica racional em todos os campos do saber humano. 
Através da união de escolas de pensamento filosóficas, sociais e políticas, enfatizavam a 
defesa do conhecimento racional para desconstruir preconceitos e ideologias religiosas.  
 Por sua vez, essas seriam superadas pelas ideias de progresso e perfectibilidade 
humana. Em suas obras, os pensadores iluministas argumentavam contra as determinações 
mercantilistas e religiosas, também foram avessos ao absolutismo e aos privilégios dados à 
nobreza e ao clero. Estas ideias eram consideradas polêmicas, pois isso abalava os alicerces 
da estrutura política e social do Antigo Regime.  
 Desta maneira, filósofos como Diderot e D’Alembert buscaram reunir todo o 
conhecimento produzido à luz da razão num compêndio dividido em 35 volumes: a 
Enciclopédia (1751-1780). A publicação da Enciclopédia contou com a participação de vários 
expoentes iluministas como Montesquieu e Jean-Jacques Rousseau. Suas ideias se 
difundiram principalmente entre a burguesia, que detinha a maior parte do poder econômico. 
Entretanto, não possuíam nada equivalente em poder político e ficavam sempre à margem 
das decisões. 

Características do Iluminismo 

 

 O iluminismo rejeitava a herança medieval e, por isso, passaram a chamar este período 
de "Idade das Trevas". Foram esses pensadores que inventaram a ideia que nada de bom 
havia acontecido nesta época. As principais ideias iluministas sobre economia, política e 
religião, são como se segue: 

Economia 

  

 Em oposição ao Mercantilismo, praticado durante o Antigo Regime, os iluministas 
afirmavam que o Estado deveria praticar o liberalismo. Ao invés de intervir na economia, o 
Estado deveria deixar que o mercado a regulasse. Essas ideias foram expostas, 
principalmente, por Adam Smith. Alguns, como Quesnay, defendiam que a agricultura era a 
fonte de riqueza da nação, em detrimento do comércio, como defendido pelos mercantilistas. 
Quanto à propriedade privada não havia consenso entre os iluministas. John Locke enfatizava 
que a propriedade era um direito natural do homem, enquanto Rousseau, apontava que esta 
era a razão dos males da humanidade. 

Política e Sociedade 
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 Contrários ao Absolutismo, os iluministas afirmavam que o poder do rei deveria ser 
limitado por um conselho ou uma Constituição. O escritor Montesquieu, por exemplo, 
defendia um modelo de Estado onde o governo estaria dividido em três poderes: Legislativo, 
Executivo e Judiciário. Assim, haveria equilíbrio e menos poder concentrado numa só 
pessoa. Esta ideia de governo foi adota por quase todos os países do mundo ocidental. 
Igualmente, os súditos deveriam ter mais direitos e serem tratados de forma igualitária. 

 Com isso queria se afirmar que todos deveriam pagar impostos e minorias, como os 
judeus, tinham que ser reconhecidos como cidadãos plenos. É preciso lembrar que no Antigo 
Regime, as minorias religiosas como judeus e muçulmanos, forma obrigados a se converter 
ou a deixar os países onde estavam para escapar das perseguições. Embora houvesse 
algumas vozes a favor das mulheres e até pensadoras iluministas, como Émilie du Châtelet 
ou Mary Wollstonecraft, nenhum homem defendeu realmente a concessão de direitos para 
elas. 

Religião 

 A religião foi muito criticada por vários pensadores iluministas. A maioria, defendia a 
limitação dos privilégios do clero e da igreja; bem como o uso da ciência para questionar as 
doutrinas religiosas. Havia aqueles que compreendiam o poder da religião na formação do ser 
humano, mas preferiam que houvessem duas esferas distintas: a religião e o Estado. De igual 
maneira, alguns iluministas defendiam o fim da igreja como instituição e a fé deveria ser uma 
expressão individual. 

Despotismo esclarecido 

 As ideias iluministas se espalharam de tal modo que muitos governantes buscaram 
implantar medidas embasadas no iluminismo para modernizar seus respectivos Estados. Isso 
acontecia sem que os monarcas abdicassem de seu poder absoluto, apenas conciliando-o aos 
interesses populares. Deste modo, estes governantes faziam parte do Despotismo 
Esclarecido. 

Iluminismo no Brasil 

 O Iluminismo chegou ao Brasil através das publicações que eram contrabandeadas para a 
colônia. Igualmente, vários estudantes que iam à Universidade de Coimbra também tiveram contato 
com as ideias iluministas e passaram a difundi-las. Essas ideias passavam a questionar o próprio 
sistema colonial e fomentar o desejo de mudanças. Assim, o movimento das Luzes influenciou a 
Inconfidência Mineira (1789), a Conjuração Baiana (1798) e a Revolução Pernambucana (1817). 
Os ideais iluministas tiveram sérias implicações sociopolíticas. Como exemplo, o fim do colonialismo 
e do absolutismo e implantação do liberalismo econômico, bem como a liberdade religiosa, o que 
culminou em movimentos como a Revolução Francesa (1789). 

Principais pensadores iluministas 

• Montesquieu (1689-1755) 
• Voltaire (1694-1778) 
• Diderot (1713-1784) 
• D’Alembert (1717-1783) 
• Rousseau (1712-1778) 
• John Locke (1632-1704) 
• Adam Smith (1723-1790) 

              
Atividades: 
 
01 – Defina o que foi o “Iluminismo”? 
 
02 – Qual a razão para que o século XVIII, seja conhecido como “Século das Luzes”? 
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03 – Qual era o motivo, ser a Idade Média conhecida como Idade das Trevas, pelos iluministas? 
 
04 – Qual pensador iluminista, defendia a divisão do poder do governo em três poderes? 
 
05– Como eram tratados as minorias religiosas pelo Antigo Regime? 
 
07 – A religião foi muito criticada por vários pensadores iluministas, Por Quê? 
 
08 – Defina o que foi o Despotismo Esclarecido? 
 
09– Quais movimentos revolucionários no Brasil foram influenciados pelo Iluminismo? 
 
 
MATEMÁTICA 
 

Campo Temático: Números.         

Objeto de Conhecimento: Revisão de Conj. (N, Z, Q, I, R) / Multiplicação e Divisão de Números 

Inteiros. 

Habilidades: (EF07MA04) Resolver e elaborar situações - problema que envolvam operações com 

números inteiros. 

 
Data: 22/03 à 26/03 

 

MULTIPLICAÇÃO DE NÚMEROS INTEIROS 

 

1. Multiplicação de dois números: 

SINAIS IGUAIS: o resultado é + ( + ) . ( + )  =  + 
( -  ) . ( -  )  =  + 

Ex.: 
a) (+ 5) . (+ 2) = + 10                            c) (- 5) . (- 2) = + 10 
b) (+ 3) . (+ 7) = + 21                           d) (- 3) . (- 7) = + 21 
 

SINAIS DIFERENTES: o resultado é - ( + ) . ( -  )  =  - 
(  - ) . ( + )  =  - 

Ex.: 
a) (+ 3) . (- 2) = - 6                            c) (+ 6) . (- 5) = - 30 
b) (- 5) . (+ 4) = - 20                          d) (- 1) . (+ 7) = - 7 

 
ATIVIDADES 

 
1) Efetue as multiplicações: 

a) (+ 8) . (+ 5) =                                                         n) (- 2) . (- 4) = 
b) (- 8) . (- 5) =                                                           o) (- 3) . (- 9) = 
c) (+ 8) . (- 5) =                                                          p) (+ 3) . (+ 9) = 
d) (- 8) . (+ 5) =                                                          q) (+ 7) . (- 10) = 
e) (- 3) . (+ 9) =                                                          r) (+ 7) . (+ 10) = 
f) (+ 3) . (- 9) =                                                          s) (+ 9) . (+ 5) = 
g) (+ 3) . (+ 4) =                                                         t) (- 4) . (+ 7) =                                                     
h) (- 5) . (+ 7) =                                                          u) (- 6) . (- 6) = 
i) (+ 9) . (- 2) =                                                          v) (+ 2) . (- 7) = 
j) (- 8) . (- 7) =                                                          w) (+ 4) . (+ 2) = 
k) (+ 9) . (- 2) =                                                          x) (+ 8) . (+ 8) = 
l) (- 8) . (- 7) =                                                           y) (- 3) . (+ 1) = 
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m) (- 4) . (+ 6) =                                                          z) 0 . (+ 10) = 
 
 
2) Calcule o valor de x . y . z, sabendo que: 

a) x = + 5, y = - 6 e z = - 2 
 

b) x = + 3, y = + 4 e z = - 1 
 

c) x = - 7, y = - 7 e z = - 7 
 

d) x = - 5, y = - 2 e z = + 4 

 
      
 
 
 

3) Calcule o valor das expressões (efetue primeiro as multiplicações): 
Ex.:    15 – 7 . 8                                 30 – (- 3) . (+ 9) 
          15 – 56                                    30 – (- 27) 
           = - 41                                      30 + 27 
                                                           = + 57 
 

a) 2 . 3 – 10  
b) 18 – 7 . 9 
c) 3 . 4 – 20 
d) – 15 + 2 . 3 
e) 15 + (- 8) . (+ 4) 

f) 10 + (+ 2) . (- 5) 
g) 31 – (- 9) . (- 2) 
h) (- 4) . (- 7) – 12  
i) (- 7) . (+ 5) + 50 
j) – 18 + (- 6) . (+ 7) 

 
k) 15 + (- 7) . (- 4) 
l) (+ 3) . (- 5) + 35 

 4) Complete as questões abaixo:  
1. O dobro de – 10 é:  

 
2. O triplo de – 18 é:  

 
3. A soma do dobro de – 20, com o triplo de – 42 é:  

 
4. O próximo número da sequência – 3, – 6,– 12, – 24, ... é:  

 
5. O quádruplo de – 32 é: 

 
6. Somando o dobro de – 16, com o triplo de 13, obtemos: 

 
DIVISÃO DE NÚMEROS INTEIROS 

 
2. Divisão de dois números: 
 

SINAIS IGUAIS: o resultado é + ( + ) : ( + )  =  + 
( -  ) : ( -  )  =  + 

 
Ex.: 
a) (+ 12) . (+ 4) = + 3                         c) (+ 20) . (+ 2) = + 10 
b) (- 12) . (- 4) = + 3                          d) (- 15) . (- 3) = + 5 

 

SINAIS DIFERENTES: o resultado é - ( + ) : ( + )  =  + 
( -  ) : ( -  )  =  + 

 
Ex.: 
a) (+ 12) . (- 4) = - 3                         c) (- 20) . (+ 2) = - 10 
b) (+ 12) . (- 4) = - 3                          d) (- 15) . (+ 3) = - 5 

 
ATIVIDADES 
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01. Calcule as divisões: 
a) (+ 15) : (+ 3) =                                                      n) (+ 15) : (- 3) = 
b) (- 15) : (- 3) =                                                        o) (- 5) : (+ 1) = 
c) (- 8) : (- 2) =                                                          p) (- 6) : (+ 2) = 
d) (+ 7) : (- 1) =                                                         q) (- 8) : (- 8) = 
e) (+ 7) : (- 7) =                                                         r) (+ 40) : (- 5) = 
f) (+ 40) : (+ 2) =                                                      s) (- 42) : (+ 7) = 
g) (- 32) : (- 8) =                                                        t) (- 75) : (- 15) = 
h) (- 15) : (- 15) =                                                     u) (- 15) : (- 15) = 
i) (- 80) : (- 10) =                                                     v) (- 48) : (+ 12) = 
j) (- 32) : (- 16) =                                                    w) (+ 60) : (- 12) = 
k) (- 64) : (+ 16) =                                                    x) (- 28) : (- 14) = 
l) (+ 55) : (- 5) =                                                      y) (- 27) : (- 9) = 
m) (+ 40) : (- 8) =                                                      z) (- 40) : (- 5) = 

 
 

02. Calcule o valor das expressões (efetue primeiro as divisões): 
a) 20 : 2 – 7  

 
b) – 8 + 12 : 3 

  
c) 6 : (- 2) + 1 

 
d) 8 : (- 4) – (- 7) 

 
e) (- 15) : (- 3) + 7 

 

f) 40 – (- 25) : (- 5) 
 

g) (- 16) : (+ 4) + 12 
 

h) 18 : 6 + (- 28) : (- 4) 
 

3) Responda:  
 
a) A metade de + 30 é .........................  

 

b) A metade de – 50 é .........................  

 

c) A terça parte de 60 é ......................  

 

d) A quarta parte de – 80 é .................  

 

e) A quinta parte de 100 é ..................  

 

f) A sexta parte de – 120 é .................  

 

g) A sétima parte de – 63 é .................  

 

h) A oitava parte de 72 é ..................... 

 

i) A nona parte de 81 é .......................  

 

j) A décima parte de – 200 é .............

4) Dividiu-se 32 por um número inteiro, o resto da divisão é zero e o quociente é 4. Qual é o 

divisor?  

 

5) Dividiu-se – 42 por um número inteiro menor que 7, o resto da divisão é zero e o quociente 

– 7. Qual é o divisor? 

 

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 respeitosamente frente a fatos e opiniões relacionadas a esses textos. 

Esse Corona! 

 

Ah, esse Corona! 

Que tão de repente chegou 

Na vida de muitos se instalou 

E a nossa rotina mudou. 

Aqueles que antes abraçávamos 

Agora, 

De longe nos olhamos. 

O toque, há muito, distante, 

No momento, é inoperante. 

Esse Corona, 

Que veio sem convite, 

Algo pode nos ensinar? 

De que forma nos tratar? 

Se longe das pessoas nos obriga a ficar. 

Se o abraço é capaz de salvar 

Quem precisa dele, 
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Como se curar? 

Vão dizer que isso é passageiro. 

É até conter o pico inteiro. 

Mas, se as pessoas gostarem, 

Dessa distância forçada, 

Vão quebrar a mazela 

Da ausência de carinho? 

Vai haver um retorno ao ninho? 

                                          (Verena Venancio) 

 

01) Justifique o título dado ao texto acima: 

02) Ele é formado por quantas estrofes e versos?  

03) De acordo com o eu poético, nos quatro primeiros versos, quem chegou de repente e que consequências 

trouxe?  

04) Pesquise no dicionário o termo INOPERANTE e diga qual o significado que se encaixa ao contexto do 

poema, explicando seu raciocínio: 

05) Por que o termo Corona está escrito com letra inicial maiúscula?  

06) Copie do texto uma interjeição, dizendo o que ela expressa:  

07) Interprete o último verso do poema, tentando responder a interrogativa (pergunta): 

08) Por que o eu lírico afirma que o Coronavírus veio sem convite? Como seria um convite então para ele se 

retirar do nosso país? Escreva-o:  

09) Explique o verso que se encontra em destaque no poema, aproveitando para "chutar" até quando esse 

isolamento vai persistir:  

10) Que mensagem o poema transmite? Comente:  

11) Qual o objetivo do poema: apenas entreter o leitor ou levá-lo a uma reflexão? Justifique sua resposta: 

12) Quais as principais mudanças provocadas pelo Coronavírus na nossa rotina?  

13) Você acredita que o Coronavírus pode nos ensinar algo? Explique: 

14) Você acha que o abraço pode curar alguém? Comente:  

15) Qual será a primeira ação que você fará quando a quarentena finalmente terminar?   

16) Você acredita que seremos os mesmos depois que tudo isso acabar? Justifique sua resposta:  

17) O que você tem feito para driblar esse distanciamento das pessoas que ama?  

18) Transforme o poema em uma narrativa e depois produza uma história em quadrinhos:  

19) Crie uma mensagem (bem criativa) de incentivo para que as pessoas obedeçam a quarentena e enfrentem 

esse momento:  

 

 

ARTES 

8 de Março - Dia Internacional da Mulher 

O Dia Internacional da Mulher ou Dia da Mulher é comemorado anualmente em 8 de março, e não 

é considerado um feriado nacional. Trata-se de uma celebração de conquistas sociais, políticas e 

econômicas das mulheres ao longo dos anos, sendo adotado pela Organização das Nações Unidas 

e, consequentemente, por diversos países. 

Use sua criatividade e faça uma homenagem, em forma de desenho, para esse dia especial, para 

homenagear uma mulher especial em sua vida: 

Vamos conversar... 

 Podemos atribuir sentidos a cores, linhas, formas, imagens, sons, silêncios, gestões e movimentos. 

Muitas leituras estão presentes em nosso dia a dia, porém, em obras de arte, as interpretações 

podem não ser as mesmas para todas as pessoas por não ser algo padronizado. Sobre arte, vamos 

refletir: 

1. O que é arte? 
2. O que é para você uma boa obra de arte? 
3. Para ser boa, uma obra tem sempre que representar o mundo tal como ele é? 
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4. O que é representar a realidade? 
5. Quanto mais a obra for “parecida” com a realidade, melhor é o artista? 
6. As cores e as formas em uma pintura têm que ser sempre fiéis à natureza, ao 

mundo real?  
7. Manchas e borrões podem ter significado?  
8. Você consegue perceber quando uma obra é mais antiga, moderna ou 

contemporânea? Como? Quais as “pistas”? 
 

 

 

INGLÊS 

HABILIDADES e COMPETÊNCIAS  
EF08LI02 

• EXPLORAR RECURSOS PARALINGUISTICOS e LINGUÍSTICOS DENTRO DE TEXTOS, 
FRASES, GESTOS ETC.  

• COMPREENSÃO DE TESTOS ORAIS E ESCRITOS  
 
1) Faça o cabeçalho em inglês, como de costume!  

• English class  

• Teacher Adriana  

• Mês, dia, ano  

• Name:  

• School  

 
 
2) Faça 05 frases em inglês e português com o tema: COVID-19  
( frases coerentes e bem escritas).  
 
3) Faça um desenho sobre o tema.  
  
4) Traduza o texto abaixo e faça um comentário em português:  
 

Basic protective measures against the new coronavirus 
Wash your hands frequently 
Regularly and thoroughly clean your hands with alcohol gel or wash them with soap and 
water. 
Why? Washing your hands with soap and water or using alcohol gel kills viruses that may be 
on your hands. 
 
 

Thanks bye bye  

Teacher Adriana ❤️ 

 

 

GEOGRAFIA 

Distribuição e deslocamentos populacionais 
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A diferença de nível de vida incentiva milhares de habitantes de países pobres a buscar novas 

oportunidades de trabalho em países ricos. As guerras étnicas da África e os conflitos políticos e 

guerras no Oriente Médio são expressões dos deslocamentos forçados.Os Estados Unidos da 

América, as Nações da Europa ocidental e até mesmo o Brasil controlam e policiam a entrada 

de imigrantes. Já o atual interesse da República Federal da Alemanha em trazer técnicos indianos 

especializados em Informática é um belo exemplo de interesse econômico por parte de uma nação 

desenvolvida. 

As migrações provocam consequências demográficas, sociopsicológicas e culturais. 

 

* Consequência demográfica: Nas zonas de repulsão populacional diminui a população; nas de 

atração, cresce o número de habitantes. 

* Consequências sociopsicológicas: Abalos psicológicos e morais sofridos pelas famílias e 

comunidades que, ao migrarem, perdem suas raízes culturais e relações de amizade. 

* Consequência cultural: A mistura de línguas, religiões, hábitos, culinária, etc. Essa troca cultural 

(aculturação) tem os aspectos positivos da eliminação de preconceitos entre as diversas etnias e o 

enriquecimento cultural de todas as comunidades postas em contato. 

 

É lamentável que no final do século XX e no começo do XXI, período que deveria ser pela tolerância 

entre os povos, o mundo tenha assistido, cada vez mais, lutas entre comunidades, tais como os 

massacres praticados pelos indonésios no Timor Leste ou, na África Negra, o recente genocídio 

levado a efeito pela tribo dos Hutus sobre os Tutsis. Tais conflitos causam grandes deslocamentos 

de pessoas.A mobilidade humana constitui motivo de preocupação: gera amplos debates sobre 

política, economia e segurança nacional. 

Regiões de repulsão populacional 

São muitas as razões que levam as pessoas a deixar seu país de origem. 

A África, a Ásia, o Oriente Médio e a América Latina são regiões de maior repulsão populacional. 

Na Ásia e a África, há áreas extremamente pobres. Isso resulta em uma repulsão populacional 

significativa. Além disso, certas regiões nesses continentes – especialmente no Oriente Médio – são 

palco de guerra. Alguns países asiáticos e africanos constituem refúgio para grupos terroristas. 

Áreas de repulsão populacional sofrem um fenômeno denominado “fuga de cérebros”: a saída de 

pessoas com alto nível educacional que imigram para países ricos e desenvolvidos. “Fuga de 

cérebros” constitui perda de talento, pois pessoas bem preparadas frequentemente buscam melhores 

condições de trabalho e de vida e mais oportunidades no exterior. Isso agrava o cenário de países 

com alta repulsão populacional, que já contam com pouca mão de obra qualificada. 

Regiões de atração populacional 

Os Estados Unidos e a Europa Ocidental são as grandes regiões de atração populacional. 

As fronteiras não estão abertas às pessoas. A mundialização da economia abre as fronteiras 

nacionais para mercadorias e capitais, mas os países continuam a erguer barreiras contra a 

imigração, restringindo a mobilidade populacional. 

Quando a migração legal é muito restringida, cresce a ilegal – a procura por meios não 

convencionais de entrar em certo país. Imigrantes ilegais tomam grandes riscos para chegar aos 

seus destinos e frequentemente acabam caindo na clandestinidade, não possuindo documentos para 

trabalhar na economia formal de seu novo país. Consequentemente, assumem trabalho pesado com 

baixa remuneração e vivem em bairros afastados. Por serem imigrantes ilegais, ficam sujeitos a 
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incertezas e discriminações e acabam por integrar marginalmente a força de trabalho, o que se 

transforma, em alguns casos, em escravidão.Em crises econômicas, cresce o preconceito contra 

estrangeiros, fomentado pela crença de que as pessoas e os produtos vindos de fora são os 

responsáveis pelas crises da economia e pelo desemprego. Os imigrantes são frequentemente 

vítimas da xenofobia - o medo irracional, a aversão e até mesmo o ódio em relação a estrangeiros. 

Os Estados Unidos 

Os Estados Unidos constituem o país que atrai o maior número de imigrantes do mundo. 

Em 2015, os Estados Unidos contavam com mais de 43 milhões de imigrantes. Há aproximadamente 

11 milhões de imigrantes ilegais morando no país: o maior grupo deles origina da América Latina. 

Estima-se que 6.2 milhões de imigrantes ilegais sejam mexicanos. Os hispânicos constituem a maior 

minoria dos Estados Unidos. A cada ano, um milhão de imigrantes legais são aceitos pelos Estados 

Unidos como residentes permanentes. Não há nenhum país que aceita tantos imigrantes legais. 

Contudo, a política de aceitar tantos imigrantes, de todas as partes do mundo, gera xenofobia – 

fenômeno que veio à tona na mais recente eleição norte-americana, na qual o republicano Donald 

Trump foi eleito presidente. Um dos principais motivos pela ascensão de Donald Trump nas 

pesquisas – que culminou com sua vitória na eleição presidencial – foi um discurso no qual ofendeu 

os imigrantes ilegais mexicanos que residem nos Estados Unidos. Trump os caracterizou de 

“criminosos, traficantes de drogas e estupradores”. Por meio desse discurso e de outras declarações 

feitas durante a campanha presidencial, Donald Trump deu uma voz para os nacionalistas, os racistas 

e os xenófobos de seu país. Em recentes debates nos Estados Unidos sobre imigração, discute-se 

a necessidade do cumprimento das leis e regulamentos referentes à imigração ilegal. Também se 

discute a proposta de construir uma barreira ao longo da fronteira de 3.200 km entre os Estados 

Unidos e o México. O objetivo dessa fronteira é minimizar o fluxo de imigrantes ilegais entre os dois 

países. Em relação ao tema imigração, que gera muita polêmica nos Estados Unidos, o ex-presidente 

George W. Bush declarou, "Somos uma nação de imigrantes. Mas também uma nação da lei". 

Durante a campanha, Trump prometeu construir um muro na fronteira entre os Estados Unidos e o 

México. O objetivo do muro seria prevenir que mexicanos adentrassem o território norte-americano 

ilegalmente. Trump afirmou, repetidamente, que o México teria de pagar pela construção do muro. É 

importante ressaltar que parte do muro – 700 milhas das duas mil necessárias – foram construídas 

por seus antecessores – o democrata Barack Obama e o republicano George W. Bush. 

Europa 

A Europa é o lar do maior número de migrantes de todas as regiões do mundo. Em 2015, a União 

Europeia (UE) teve um ganho líquido global de imigração de 1.9 milhão de pessoas, apesar de 

possuir uma das maiores densidades do mundo. Em janeiro de 2016, a UE contava com 35 milhões 

de imigrantes. As imigrações representam quase todo o crescimento populacional do continente 

europeu. 

Atualmente, devido à relativa recessão econômica, ao aumento do desemprego e ao aumento de 

ataques terroristas, esses imigrantes vêm sendo hostilizados e marginalizados, notadamente na 

França, na Alemanha e na Inglaterra. Imigrantes são frequentemente vítimas de racismo e 

xenofobia. São vítimas de xenofobia os africanos no norte da França, os indianos e paquistaneses 

no Reino Unido, os turcos na Alemanha e os refugiados sírios.Nos últimos anos, os governos 

europeus tomaram medidas repressivas para conter o fluxo de imigrantes ilegais. Imigração é um 

tema recorrente em campanhas eleitorais. Isso se evidenciou no referendo a respeito do Brexit, na 

Grã-Bretanha, e nas eleições de 2017 na França, entre Marie Le Pen, candidata xenofóbica, e 

Emmanuel Macron. Marie Le Pen prometeu que se fosse eleita, colocaria um fim à imigração na 

França e expulsaria do país todos os imigrantes ilegais. Apesar de ter sido derrotada por Emmanuel 
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Macron, Le Pen, que chegou ao segundo turno das eleições, obteve apoio de uma parcela significante 

dos eleitores franceses. O fenômeno da imigração se tornou mais polêmico e até mais grave devido 

à crise dos refugiados da África e do Oriente Médio. 

Exercícios; 

1)Com base no texto e nos fatos que envolveram a política imigratória dos EUA em junho de 2018, 

é correto afirmar: 

a) (  ) O presidente Donald Trump, por pressão do Conselho de Direitos Humanos da Organização 

das Nações Unidas (ONU), flexibilizou a punição aos imigrantes ilegais, passando a tratar os casos 

em cortes de imigração e não mais por meio de indiciamento criminal. 

b)(   ) O presidente Donald Trump finalizou a construção do muro na fronteira México-EUA, desde a 

costa leste até a oeste, com o objetivo de conter a nova onda imigratória de venezuelanos e 

hondurenhos. 

c)(  ) A construção de uma barreira física entre México e EUA visa, segundo o presidente Donald 

Trump, consolidar um estado fronteiriço, no qual os imigrantes deverão permanecer algum tempo 

antes de ingressarem em outras partes do país. 

d)(   ) As barreiras construídas entre México e EUA são, além de físicas, também psicológicas, 

como pôde ser visto no caso em que milhares de crianças imigrantes foram separadas de suas 

famílias. 

2) De acordo com o texto,existem consequências que as migrações provocam. Quais 

consequências são essas? Explique cada uma. 

3)Por que quando a migração legal recebe restrição, cresce a migração ilegal? 

4)A chegada de imigrantes em determinados países gera um problema chamada xenofobia. 

Pesquise e responda o que é a xenofobia. 

5)Nos EUA, um muro foi construído para evitar a entrada de mexicanos e outros imigrantes latinos. 

Ao ler o texto você concorda com essa atitude? De uma justificativa para a sua resposta. 

6) Por que na Europa, os imigrantes estão sendo hostilizados atualmente? 

 

 


