
 

 
EMEF  JOSÉ DE VARGAS SCHERRER 

 8º ANO - 5ª Coletânea de Atividades Pedagógicas – CAPs 

Aluno(a):______________________________________________________ Turma:_______ 

 
LÍNGUA PORTUGUESA 
Objeto do Conhecimento: Relação entre textos e sua estrutura em torno da frase, da oração e do 
período. 
Habilidades: Analisar e comparar peças publicitárias variadas (cartazes, folhetos, outdoor, anúncios e 
propagandas em diferentes mídias, spots, jingle, vídeos etc.), de forma a perceber a articulação entre elas 
em campanhas, as especificidades das várias semioses e mídias, a adequação dessas peças ao público-
alvo, aos objetivos do anunciante e/ou da campanha e à construção composicional e estilo dos gêneros 
em questão, como forma de ampliar suas possibilidades de compreensão (e produção) de textos 
pertencentes a esses gêneros. 

1 - Leia o texto e responda o que se pede: 
 
COMEU 
Ela comeu meu coração 
Trincou 
Mordeu 
Mastigou 
Engoliu 
Comeu 
O meu 
Ela comeu meu coração 

Mascou 
Moeu 
Triturou 
Deglutiu 
Comeu 
O meu 
(...)

(Caetano Veloso) 

a) De que forma é estruturado esse texto? 
b) Sobre o que trata o texto? 
c) As palavras que compõem o texto estão no seu sentido real ou em sentido figurado? Por quê? 
d) Quantos e quais são os verbos que aparecem no texto? 
e) Quantas orações há nesse texto?  
 
2 -  Leia os enunciados abaixo e classifique quem é FRASE, ORAÇÃO ou PERÍODO: 
a) Que medo! 
 

b) Ele chutou a porta. 
 

c) Coitadinho do garoto que perdeu a mãe  
e fui expulso da escola! 
 

d) O povo odeia os governantes corruptos. 
 

e) Transmitirei o recado a sua namorada 
porque gosto de você. 
 

f) Coragem, companheiro! 
 

g) Que voz estranha! 
 

h) A lanterna produzia boa claridade, mas 
mesmo assim não achei o que procurava. 
 

i) Luizinho, não! 
 

j) As risadas não eram normais. 
 

k) Que alívio, meu Deus! 
 

l) Mano, que golaço! 
 

m) Vocês assistiram à transmissão do jogo 
pela tevê? 
 

n) Em vez de nadar, preferiram jogar bola. 
 

o) Correram para a garagem e entraram no 
carro. 
 

p) Clara passeava com as crianças no jardim. 
 

q) Fui, vim e venci. 
 

r) Sois anjo que me tenta e não me guarda. 
 
s) Diga logo se vai poder sair hoje comigo. 



 

3 -  Observe a imagem abaixo e responda o que se pede: 

a) Que gênero textual é esse? 
 
b) Qual a sua finalidade? 
 
c) O enunciado: “Mais qualidade e energia para a sua vida.” 
Pode ser classificado como frase, oração ou período? 
 
d) Por que o enunciado “A maior linha do Brasil” é uma 
frase?   
 
e) Por que o enunciado “Mais de 100 produtos a preço 
único” não é uma oração?  
 

 

4 - Examine o texto abaixo e faça o que se pede: 
 
Certo dia, um cavalo torceu a perna e não andava. O dono falou com o veterinário que  
logo disse: 
– Se ele amanhã não levantar, terá que sacrificá-lo! 
O porco escutando, correu e foi avisar ao cavalo: 
– Amigão! Levanta, véi, senão vão te matar. 
O cavalo rapidamente levantou!  
O dono, pela manhã, viu e ficou muito alegre e foi logo avisando a todos: 
– Vamos matar o porco para comemorar. Êbaaaa!!!  
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a) Que lição podemos tirar desta história? 
 
b) Quantas orações há no período em destaque: "Certo dia, um cavalo torceu a perna e não andava. O 
dono falou com o veterinário que logo disse"? 
 
c) Quantas orações há no período: "O porco escutando, correu e foi avisar ao cavalo”? 
 
d) O enunciado “Amigão! ” Pode ser classificado como frase, oração ou período? 
 
e) Explique com suas palavras por que o enunciado “Se ele amanhã não levantar, terá que sacrificá-lo! 
” é um período. 
 

MATEMÁTICA 

Campo Temático: Números.         
Objeto de Conhecimento: Revisão de Conj. (N, Z, Q, I, R) / Adição, Subtração, Multiplicação e Divisão 
com Números Racionais. 
Habilidades: (EF07MA012) Resolver e elaborar situações - problema que envolvam operações com 
números racionais. 

Vamos utilizar o livro didático. Leia a explicação e copie o que achar importante. Copie e responda as 
atividades no caderno. 
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CONJUNTO DOS NÚMEROS RACIONAIS 
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EXERCÍCIOS 

 

1 - A qual conjunto numérico pertence cada um desses números? 

a) 2           b) √64            c) − 25           d) −0,23565656 …    e) 3/5               f) 7,3459...  

 

2 – Quais dessas afirmações são verdadeiras? Use ∈  (pertence) ou ∉  (não pertence) nas lacunas: 

a) 2______ℕ               b) √9________ℤ                    c) −5 ______ℤ  
 
d) −21_____ℚ                                        e) 0,55555 … _____ℚ                                     f) − 7  _______ℕ 

 
3 - Transforme os números decimais em frações decimais: 

a) 0,7 =                  b) 23,5 =               c) 5,584 =                
 
d) 0,0045 =                                           e)  3,25 =                                   f)  14,002 = 

 

4 - Expresse as frações na forma decimal e indique quais são dízimas periódicas. 

a) 27/2                    b) -41/6               c) 47/99 
 
d) 3/8                                                                             e) 1/20                                                         f) 8/3 

5-Escreva sob a forma de fração as seguintes dízimas periódicas: 
 

a) – 0,888...                                             b) – 1,2121...                                              c) 0,5666... 

d) 0,3737...                                             e) 0,0505...                                              f) 1,4333… 

 

HISTÓRIA  

Objeto de conhecimento/conteúdo: A Revolução Industrial e as mudanças na sociedade 

Objetivos de aprendizagem: (EF08HIO3) Analisar os impactos da Revolução Industrial na produção e 
circulação de povos, produtos e culturas. 
 

Leia com atenção:  

O crescimento urbano e a industrialização 
 Até o início do processo de industrialização, as cidades inglesas eram espaços de dimensões 

reduzidas, voltados para a administração, comércio e prestação de serviços. Nelas viviam funcionários 

públicos, artesãos e mercadores. Mas, com o avanço das indústrias, a aparência das cidades mudou 

devido à grande concentração de pessoas. 
  Nas cidades, os operários passaram a habitar os bairros mais populosos ou em cortiços de péssimas 

condições de higiene, contudo próximos das fábricas. Já a burguesia passou a habitar bairros com ruas 

largas, onde passaram a construir luxuosas casas. 
 

 
 



 

 
O trabalho 

A industrialização na Inglaterra representou mudança, não só tecnológica e científica, mas uma 

transformação social na vida dos seres humanos. Além disso, o controle técnico do processo de produção 

concentrou-se nas mãos dos capitalistas. O resultado foi a alienação crescente do trabalhador, que foi 

afastado do produto de seu esforço – ele perdeu a visão global do processo de produção. O cotidiano dos 

primeiros trabalhadores era insalubre, muitos deles trabalhavam mais de 18 horas por dia em ambientes 

abafados, mal iluminados e sujos. Não havia direitos trabalhistas (férias, horas extras e descanso 

semanal) e os salários eram baixos. 
 

As Consequências da Revolução Industrial 
     Após a Revolução Industrial, houve muitas mudanças na vida do trabalhador. Antes, na Idade Média, 

existia o servo. Com o nascimento da indústria, nasceu também o operário. Transformações drásticas e 

negativas passaram a compor a vida do trabalhador: 

 Salários baixos; 

 Longas jornadas de trabalho; 

 Sujeira no interior das fábricas e indústrias; 

 Enormes distâncias entre a casa do operário e as fábricas. 
   O artesão que era dono dos meios de produção, passou a ser empregado e outros. Observação: Com o 

surgimento das fábricas, o trabalhador perdeu o contato com o produto. Antes, quando ele era artesão, 

havia o conhecimento de toda a técnica de um determinado objeto, do início ao fim da sua confecção. 

Agora, com a indústria, surgiram as linhas de montagem e a divisão em série do trabalho: 
Exemplo: No caso da confecção de uma boneca, cada parte é feita através da divisão do trabalho. 

Assim, não ocorre mais o contato direto no término do trabalho, entre o trabalhador e o produto. 

Um trabalhador, fica responsável pela cabeça, outro pelo braço e assim sucessivamente. Claro, 

que no século XVIII, a indústria era têxtil. Mas, mesmo na indústria de tecidos, já havia divisão do 

trabalho. Hoje, ela ocorre em todas as fábricas, envolvendo os mais variados produtos. 
    Muitos historiadores consideram que essa situação em que o homem perdeu o contato com o produto, 

faz com que ele se sinta inferior à máquina. Daí, o fato de desenvolver doenças no trabalho, causados 

também pelo isolamento, pois na maioria das indústrias, a partir do século XVIII e inclusive na atualidade, 

são muitas máquinas e poucas pessoas ocupando os espaços fabris. 
    Na realidade, como em vários outros processos históricos, a indústria trouxe consequências positivas e 

negativas para a vida do trabalhador: 
Positivas:

 Rapidez no trabalho; 

 O homem passou a ter menos cansaço 

físico no trabalho; 

 Cozinha moderna que oferece 

comodidade a qualquer hora; 

 Tecnologias que facilitam sua vida: 

comunicação, transporte, medicina 

avançada; 

 Aumento da expectativa de vida; 

 Pesquisas científicas de um modo geral.

Negativas:

 Exploração do trabalhador pelo patrão; 

 Aumento das desigualdades sociais, pois 

nem sempre o trabalhador consegue 

adquirir os bens que ele mesmo fábrica; 

 Conflitos sociais e lutas sindicais que às 

vezes ocorre de forma violenta; 

 Aumento da poluição ambiental e da 

poluição sonora; 

 Trânsito engarrafado e outros.

Nota Importante- Outro fato bastante debatido entre os historiadores é o fato de a indústria ter causado e 

ainda causar o desemprego. É preciso analisar o momento e área ou função, pois ao mesmo tempo que a 

indústria parece desempregar, ela aponta que emprega também.  
 

ATIVIDADES.  
1) A Revolução Industrial ganhou projeção a partir do século XIX expressando a evolução tecnológica, a 

disponibilidade de capitais e mão-de-obra, além dos ideais de uma nova classe social. Comente os 

principais problemas enfrentados pelos trabalhadores. Qual o primeiro setor industrializado na Inglaterra?  



 

 

2) "Povo:... Que trabalho você executa na sociedade? Classe Privilegiada: Nenhum: não fomos feitos para 

trabalhar. Povo: Como então vocês adquiriram sua riqueza? Classe Privilegiada: Assumindo a tarefa de 

governar vocês. Povo: Governar a nós!... Nós nos esgotamos e vocês se divertem; nós produzimos e 

vocês dissipam; a riqueza flui de nós e vocês a absorvem. Homens privilegiados, classe distinta do povo, 

formem uma nação à parte e governem-se a si mesmos." 
 (Volney. Ruínas. séc. XVIII. Citado por THOMPSON, E.P. "A formação da classe operária inglesa". Vol. I, 

Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1987). 
 A Revolução Industrial não se limitou a um conjunto de transformações técnicas e tecnológicas aplicadas 

ao processo de produção de mercadorias. Há uma outra dimensão, de caráter social, que proporcionou, 

entre outras coisas, a formação da classe operária em sua relação com a classe proprietária dos meios de 

produção, a burguesia.  
a) Cite dois fatores que possibilitaram a Revolução Industrial na Inglaterra no século XVIII.  
b) Explique de que maneira a Revolução Industrial contribuiu para a consolidação da divisão entre capital 

e trabalho. 
 

3) O acúmulo de capitais, a modernização da agricultura, a disponibilidade de mão de obra e de recursos 

naturais e a força do puritanismo ajudam a explicar o pioneirismo dá na Revolução Industrial. Das opções 

abaixo listadas, o país que melhor preenche o espaço acima é:

a) Inglaterra 

b) Holanda 

c) Itália 

d) Alemanha

 

4) O novo processo de produção introduzido com a Revolução Industrial, no século XVIII, caracterizou-se 

pela: 

a) implantação da indústria doméstica rural em substituição às oficinas. 

b) mecanização da produção agrícola e consequente fixação do homem à terra. 

c) realização da produção em grandes unidades fabris e intensa divisão do trabalho. 

d) preocupação em aumentar a produção, respeitando-se o limite da força física do trabalhador. 

 

5) Sobre a condição de vida dos operários (trabalhadores das fábricas) na época da Revolução Industrial é 

correto afirmar que: 

a) Tinham apenas férias remuneradas como direito trabalhista, podiam se organizar livremente em 

sindicatos, recebiam salários justos que lhes permitiam viver de forma digna. 

b) Recebiam salários baixos, enfrentavam duras jornadas de trabalho, não apresentavam problemas de 

saúde relacionados ao trabalho. 

c) Trabalhavam apenas 5 dias por semana, recebiam vários benefícios trabalhistas, tinham um ambiente 

de trabalho em boas condições. 

d) Eles não tinham direitos trabalhistas, trabalhavam muito e ganhavam pouco, o ambiente de trabalho 

apresentava péssimas condições. 

 

6) Um dos principais movimentos trabalhistas contra as péssimas condições de trabalho na Revolução 

Industrial ficou conhecido como Ludismo. Qual das alternativas abaixo explica melhor este movimento? 

a) Os ludistas buscavam negociar melhores condições de trabalho com os donos das indústrias. 

b) Os ludistas protestavam através de passeatas e outras manifestações pacíficas contra as condições de 

trabalho dos operários. 

c) Os ludistas buscavam, através das eleições, eleger representantes do movimento para lutar pelas 

causas trabalhistas. 

d) Também conhecidos como "quebradores de máquinas", os ludistas invadiam fábricas e quebravam as 

máquinas numa forma de protesto e revolta com relação às péssimas condições de trabalho enfrentadas 

pelos operários.  



 

 

7) Qual sistema econômico apresentou grande desenvolvimento e foi beneficiado com a Revolução 

Industrial iniciada em meados do século XVIII?

a) Socialismo 

b) Feudalismo 

c)Colonialismo 

d) Capitalismo

8) A Revolução Industrial definiu a maioria dos padrões de produção, nas fábricas, usados ainda hoje. 

Partindo dos estudos realizados nas aulas de história de uma pesquisa pessoal, responda as questões 

abaixo. "De pé ficaremos todos E com firmeza juramos Quebrar tesouras e válvulas E pôr fogo às fábricas 

daninhas."  
(Canção dos quebradores de máquinas do século XIX, citada por Leo Huberman, HISTÓRIA DA RIQUEZA 

DO HOMEM, 1979) 
a) A partir do texto, caracterize o tipo de ação dos quebradores de máquinas.  
b) Explique os motivos desse movimento.  
 

GEOGRAFIA 
 

Objeto do conhecimento:  A nova ordem econômica mundial e o Brasil 

Habilidades  a serem alcançadas: Conhecer como está dinamizada a nova ordem da economia mundial 

e como o Brasil esta inserido nessa ordem. 

A nova ordem econômica mundial 

A Nova Ordem Mundial é o contexto econômico, político e militar que envolve os Estados no plano 

internacional. Ela surgiu depois da queda do Muro de Berlim e do fim da Guerra Fria. Dessa maneira, foi 

consolidado o sistema capitalista, tendo os Estados Unidos da América como a potência mundial principal. 

Depois desses dois fatores históricos, o mundo adquiriu uma nova configuração política. O capitalismo e a 

soberania dos Estados Unidos tomou o mundo todo (exceto Cuba, China e Coreia do Norte), e a OTAN 

(Organização do Tratado do Atlântico Norte) se tornou o maior tratado militar internacional. Se antes o 

mundo tinha uma “Ordem Bipolar” (capitalismo x socialismo), depois da Guerra Fria passou a ser 

“unipolar”, já que os Estados Unidos mantinham a soberania do ponto de vista militar. Isso significa que 

havia baixa possibilidade de outro país ter qualquer tipo de rivalidade com eles, militarmente falando. Há 

mais uma expressão utilizada na Nova Ordem Mundial, que é a “multipolaridade”. Ela diz que o poderio 

militar não era mais o principal critério para estabelecer a potencialidade de um país, mas sim o poderio 

econômico .Nessa questão, outras novas frentes puderam rivalizar com os Estados Unidos: Japão e União 

Europeia, seguidos da China. Por último, há o terceiro conceito: a “unimultipolaridade”, que reconhece a 

supremacia militar e política norte-americana e os múltiplos centros de poder econômico. 

Nova Ordem Mundial: resumo 
Após a derrubada do Muro de Berlim, em 1989, e a dissolução da União Soviética, em 1992, a antiga 

Ordem Mundial não cabia mais. A partir daí, surgia uma Nova Ordem Mundial, em que a bipolaridade 

capitalismo x socialismo deixou de existir, dando espaço para o domínio dos Estados Unidos como 

potência política e militar. Por conta da globalização, expandiram-se as transações econômicas, surgindo 

novos blocos. Com isso, novos países se destacaram nesse campo, como a Alemanha e o Japão. 

Podemos dizer que a Nova Ordem Mundial é caracterizada pela unipolaridade na área militar e política, e 

pela multipolaridade na economia. 

Mudanças de hierarquia internacional 
A Nova Ordem Mundial trouxe uma necessidade de reclassificar a hierarquia entre os Estados Nacionais. 
Os que se classificavam como países de primeiro, segundo e terceiro mundo, conforme o desenvolvimento 
socioeconômico, passaram a ser chamados de países do norte (desenvolvidos) e países do sul 
(subdesenvolvidos).Nesse caso, a linha imaginária de divisão não segue a linha do Equador, nem 
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tampouco a divisão norte-sul cartográfica. Na verdade, os critérios de classificação são econômicos, e não 
geográficos. 
Mesmo países que se encontram no hemisfério norte, como México e Índia, são considerados países do 

sul (subdesenvolvidos). Da mesma forma, países localizados no hemisfério sul, como Austrália e Nova 

Zelândia, estão classificados como países do norte. 

A “Guerra ao Terror” 
Depois da Guerra Fria, os Estados Unidos mantiveram a supremacia bélica, embora a Rússia tenha ficado 

com grande parte do arsenal nuclear da União Soviética. Isso aconteceu porque o país entrou em uma 

crise durante os anos 90, impedindo que conservasse o arsenal — já que para tal é preciso ter muito 

dinheiro. Por conta disso, os Estados Unidos precisavam de um novo inimigo para justificar os 

investimentos pesados em armamentos e tecnologias de guerra. Foi aí que, em 2001, surgiu esse rival: a 

organização terrorista Al-Qaeda, no atentado de 11 de setembro em solo norte-americano. 

Sob a presidência de George W. Bush, os Estados Unidos começaram uma “Guerra ao Terror“, gastando 

centenas de bilhões de dólares com a invasão do Afeganistão e a perseguição dos líderes da organização 

terrorista, como o Osama Bin Laden. 

Características da Nova Ordem Mundial 
Algumas das características da Nova Ordem Mundial são o fortalecimento da globalização, o crescimento 

do neoliberalismo e o surgimento de novos blocos econômicos. Com a expansão dos sistemas financeiros 

internacionais, a facilidade de transporte e a ampliação da internet, a comunicação entre o mundo todo se 

tornou mais fácil.Os blocos econômicos não eram algo novo, mas começaram a ganhar mais importância 

depois da Guerra Fria. Por conta da competitividade criada pelo aumento da globalização e do 

neoliberalismo, países precisavam se fortalecer e se proteger. Em função disso eles se uniram, formando 

essa modalidade econômica. Alguns exemplos disso são a União Europeia, o Mercosul, o APEC e o Nafta. 

Nova Ordem Mundial no Brasil 
E o  Brasil nessa história toda? O nosso país também teve mudanças significantes nos campos político e 

econômico. A ditadura militar foi encerrada e a democracia presidencialista foi instaurada. A partir daí, os 

governos adotaram uma política neoliberal, que minimiza a participação do Estado na economia. Dessa 

maneira, o país seguiu uma tendência internacional, em que os países desenvolvidos pressionaram os 

subdesenvolvidos para a adoção dessa política. Algum tempo depois, o Brasil participou de duas frentes 

internacionais que se contrapuseram ao domínio dos países desenvolvidos. O Brasil retomou os ideais de 

esquerda, que também tomou boa parte da América Latina, contestando os Estados Unidos, que foram um 

dos maiores responsáveis pelo fracasso da Área de Livre Comércio das Américas, a ALCA. Então, o Brasil 

integrou o grupo BRICS, composto por Brasil,Rússia, Índia, China e África do Sul, que eram as principais 

economias emergentes. Elas se uniram de maneira informal para tomar ações estratégicas nos campos 

econômico e político internacional. De modo geral, podemos dizer que a participação do Brasil na Nova 

Ordem Mundial foi de buscar por melhores condições para a promoção do desenvolvimento. Para isso, é 

preciso encontrar uma forma de evoluir no plano tecnológico e industrial, com o objetivo de reduzir a sua 

dependência da Divisão Internacional do Trabalho. A Nova Ordem Mundial é a forma como o mundo se 

reorganizou após a Guerra Fria e a queda do Muro de Berlim. Se antes havia uma bipolaridade política, 

econômica e militar, com esse novo contexto passou a existir uma unimultipolaridade.  

Atividades: 

1) Responda as questões que seguem: 

a)Após a queda do Muro de Berlim e com o fim da URSS, o mundo passou a ter o que os economistas 
chamam de Nova Ordem Econômica Mundial. Explique o significado dessa termo. 
b)Quais foram os países que não entraram na onda de soberania capitalista dos EUA? 
c)Dentro dessa nova ordem econômica mundial, é usado um termo chamado multipolaridade. Ele vem 
substituir outro termo, bipolaridade. Explique esses dois termo usados. 
d) A nova ordem econômica mundia, trouxe uma reclassificação nos Estados Nacionais. Como era essa 
classificação antes dessa nova ordem e como ficou depois dela? 



8º ANO – 5º CAP’s – ANO - 2021 

 

2)Marque V ou F: 

a) (   ) Uma das maiores mudanças no Brasil,ao longa dessa nova ordem econômica mundial, foi mudar a 
politica de Ditadura para uma politica presidencialista. 
b)(   ) Nessa mudança, o Brasil adotou praticas neoliberais, onde o Estado, exerce completo controle sobre 
a economia. 
c)(   ) O Brasil faz parte de um grupo chamado Brics, dos quais também fazem parte Rússia, China, Africa 
do Sul e EUA. 
d)(  )A participação do Brasil nessa nova ordem econômica mundial é de buscar novas formas de 
promover o desenvolvimento junto com  os países emergentes do grupo  ao qual ele faz parte. 
3)Com relação ao plano econômico, a Nova Ordem Mundial é marcada pela presença de vários polos de 

poder econômico no globo. A partir de um critério de classificação, os países do globo, na atualidade, 

podem ser divididos com relação às questões econômicas em 

A) países desenvolvidos e países subdesenvolvidos. 
B) países centrais e países desenvolvidos. 
C) países emergentes e países promissores. 
D) países pobres e países de industrialização tardia. 
E) países socialistas e países de economia planificada. 
4) Pesquise os seguintes tópicos abaixo: 

a) Socialismo: 

b) Capitalismo: 

c) Guerra Fria: 

INGLÊS 

HABILIDADES EF07LI08: RELACIONAR AS PARTES DE UM TEXTO E FORMAR PARÁGRAFOS, PARA 

CONSTRUIR UM SENTIDO GLOBAL.  

ATIVIDADE: traduza o texto e responda as questões abaixo:  

MY FAMILY 

Hello, how are you? I would like to introduce my family to you. My name is Levi, I am 8 years old 

and I live with my father, mother and my 3 year old brother. My mother is pregnant and will have a 

baby, her name will be Marina. I love to play with my soccer cousins. At my grandmother's house, I 

play video games. My best friend is Allen. 

1) The narrator is presented 

a) your home. 
b) your family. 

c) your friends. 
d) your toys. 

 

2) Who tells your story is 

a) the Marina. 
b) Levi. 

c) Allen. 
d) the mother.

 

3) According to the text, Marina is 

a) a baby. 
b) his brother. 

c) your grandmother. 
d) your mother. 

 

4) DESENHE O QUE LEU NO TEXTO  
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ARTE 

Campo de Experiência: ARTES 
Objetivos de aprendizagem ou habilidade (do Currículo do ES): Experimentar e analisar 

diferentes 

formas de expressões artísticas (desenho, pintura etc...).  

Habilidades:  EF69AR05-ES 

 

Graffiti - Uma Forma de Arte Urbana 

 O Graffiti é “um meio de expressão social e de comunicação específica, geralmente realizada por jovens, num 

determinado suporte. É realizado com várias cores e com traços que o identificam, diferenciando-o de outras 

expressões visuais”. Durante muito tempo visto como um tema irrelevante ou simples contravenção, atualmente o 

graffiti já adquiriu outro estatuto. É visto como uma forma de expressão inserida no campo das artes visuais, em 

particular, da street art ou arte urbana. Todavia ainda há quem não concorde e confunda o graffiti com pichação. “O 

mundo do graffiti é uma dimensão à parte. Para mim as paredes têm uma dimensão espacial própria. Este país ainda 

tem uma mentalidade muito fechado em relação à arte de grafitar”, diz Doc, um writer.  

 O graffiti encontra-se entre duas visões: a da sociedade, que o denomina como um ato de vandalismo e/ou um 

atentado ao patrimônio, e a dos graffiters, que o defendem como uma expressão de arte alternativa, como uma 

contracultura, onde se manifesta a criatividade, estimulada por vezes, pela crítica à realidade social ou, 

simplesmente, pela vontade de "dar mais vida" aos espaços urbanos.  

Numa fase inicial, as cidades eram invadidas por uma profusão de caligrafias indecifráveis, feitas a marcador – as 

tags, que não significam senão “eu passei por aqui. Eu existo”. A pouco e pouco os writers foram introduzindo cores, 

novos estilos e procuraram adotar novas técnicas para a sua concretização do graffiti. Nos anos seguintes, motivados 

pela competição, os writers procuram novas soluções para ter o seu tag o mais presente possível: agruparam-se em 

crews para conseguirem pintar melhor e em áreas com mais visibilidade urbana. Rapidamente, esta nova forma de 

expressão desenvolveu-se na direção de trabalhos artísticos com uma componente expressiva cada vez mais 

definida. Assim, o graffiti contemporâneo pode ser visto como uma forma arrojada de revelação da criatividade do 

graffiter. Por ser uma manifestação artística, o graffiti está associado a diversos movimentos musicais como o Hip 

Hop, onde os desenhos refletem a realidade das ruas. É de salientar que o graffite necessita da autorização do 

proprietário do muro ou do espaço, ao passo que, a pichação que é realizada sem legalidade e com o intuito de 

vandalizar. Todavia, como refere Biz, "nós apropriamo-nos do spot e a imaginação faz a obra". 

 Desde 2008 há uma maior intervenção dos jovens no espaço público do que no passado. Por duas razões: em 

primeiro lugar, o agudizar dos problemas econômicos e sociais faz com que as pessoas sintam mais necessidade de 

se expressar no espaço público; e, em segundo lugar, porque existe um clima de maior tolerância em relação à 

intervenção em espaço público, que deixou de ser um fenômeno circunscrito a uma certa cultura juvenil.                                                 

Street Art como Arte Pública 

 O graffiti, como antecessor e percursor da street art então é também ele uma forma primitiva de Arte Pública. "O 

facto de trabalhar com pseudônimos dá-nos uma liberdade sem limites", salienta Biz. Estas formas de comunicação 

efémeras têm que serem lidas, processadas e apreciadas rapidamente pois a qualquer instante podem ser limpas da 

parede. Estamos perante um movimento em constante mutação e energia criativa imparável num fluxo global de 

conexão e comunicação.  

Se Arte Pública é considerada aquela que é praticada no exterior, em oposição à que se desenvolve em gabinetes e 

ateliers e para contemplada em museus e galerias. Então, o graffiti e a street art são Arte Pública porque são 

manifestações de atividades artísticas que utilizam o público como a gênese e o assunto para analisar. "Nós 

procuramos comunicar com o público na cidade, retramos os seus anseios e as suas preocupações", diz Doc. A street 

art analisa temas atuais, polêmicos, sociais, culturais e políticos; outras vezes assume somente um carácter lúdico. 
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 A Arte Urbana faz parte da cultura visual contemporânea, tendo evoluído e alastrado por todo o mundo, muito 

graças às novas tecnologias de informação. "Mas nós writers preferimos as paredes pois as mensagens chegam a 

mais pessoas", diz Rame. Artistas como Fairey e Banksy têm contribuído para elevar a Arte Urbana, tentando mudar 

a percepção do público sobre esta forma de arte, de vandalismo para um movimento artístico que vale a pena 

preservar. 

Entendendo o texto:  
 

01 – Diferencie Graffiti de pichação. 
02 – Por que os jovens pichadores arriscam a vida para vandalizar bens? 
03 – Escreva 3 características da arte graffiti. 
04 – O que é simetria? 
05 – Qual é a diferença entre figura e fundo? 
06 – O que é cultura afro? 
07 – Quais aspectos da cultura afro podemos identificar na cultura brasileira. 
 
08 – Assinale a alternativa que complete as frases corretamente. 
  A .......... é a assinatura do grafiteiro. O ............ é um dos 4 elementos do hip hop, possui vários estilos 

como a ............., Wilistyle, grapicho, etc. Podemos definir como ......... o ato de destruir, depredar, rabiscar 

qualquer tipo de patrimônio, como a ............ que surgiu nos guetos dos Estados Unidos, e é utilizada para 

marcar territórios. 

a)   Graffiti – stencil – bomb – vandalismo – tag. 

b)   Tag – graffiti – bomb – vandalismo – pichação. 

c)   Bomb – graffiti – tag – pichação – stencil. 

d)   Tag – stencil – bomb – vandalismo – graffiti.                                                                                                                                                                         

  09 – O Hip Hop possui 4 elementos, misturando assim a dança, o desenho e a música. São componentes 

desse movimento, Exceto: 

a)   Graffiti. 

b)   Rap. 

c)   Breaking. 

d)   Música eletrônica. 

10 – Marque a alternativa que nos mostra o nome da Arte que surgiu no século XX, e que consiste em 

desenhar ou escrever com tinta em locais públicos, principalmente em muros dos espaços urbanos: 

a)   Aquarela. 

b)   Graffiti. 

c)   Pontilhismo. 

d)   História em quadrinhos. 

11- Escreva seu nome usando graffiti. 
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EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

Objeto de conhecimento: Esporte de marca – vôlei de quadra. 

 O vôlei de quadra é uma modalidade esportiva coletiva, 

formada por duas equipes que jogam eu uma quadra de jogo 

dividida por uma rede ao meio. O objetivo é fazer com que a bola 

caia no chão da quadra adversária, ou que seu oponente não 

consiga jogar a mesma dentro do seu lado da quadra, ou jogando 

a bola na rede, ou jogando para fora. Cada equipe dispõe de 3 

toques na bola antes de devolve-la para o lado do adversário. 

O vôlei chegou ao Brasil no ano de 1915. Não se sabe ao 

certo quem trouxe o esporte ao país, mas foi nesse ano que 

aconteceu a primeira partida de vôlei na cidade de Recife, 

Pernambuco. No entanto, o esporte, que hoje é muito difundido no 

país, somente começou a ganhar força em 1923. Isso porque 

nesse ano foi organizado o primeiro campeonato no Rio de 

Janeiro, sendo o Fluminense o primeiro clube brasileiro profissional criado. Vale ressaltar, que o vôlei é 

hoje no Brasil o segundo esporte mais praticado, ficando atrás apenas do futebol. 

Questão 01: Após fazer a leitura do texto, responda o que se pede: 

a) O vôlei é um esporte coletivo ou individual‽  

b) Quais as duas maneiras de se pontuar em uma partida‽  

Questão 02: O vôlei no Brasil sofreu muito preconceito ao longo de sua trajetória, apenas na década de 

80 que esse esporte passou a ser “visto” de outra maneira. Após fazer uma pesquisa, elabora um pequeno 

resumo sobre esse tema, abordando os motivos que levaram a todo esse preconceito. 

_____________________________________________________________________________________

Questão 03: Analise a imagem de uma quadra de vôlei para responder o que for necessário. 

 

a) Identifique na imagem qual o local da rede. Coloque uma 

seta indicativa. 

b) Quantos jogadores são necessários para se disputar uma 

partida‽  Faça o desenho desses jogadores na quadra de 

jogo. 

c) Marque com um X o local que é utilizado para se fazer um 

saque. 

Questão 04: O vôlei é formado por seis fundamentos, movimentos que são treinados diversas vezes para 

se alcançar um melhor desempenho durante o jogo, são eles: saque, recepção, levantamento, ataque, 

bloqueio e defesa. Escolha dois desses fundamentos e explique o que são. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Questão 05: A partir da década de 80 o vôlei de quadra brasileiro passou a aparecer no cenário 

mundial com equipes altamente competitivas, tanto no masculino, quanto no feminino. Nosso foco 

de estudos serão os jogos olímpicos. Elabore uma linha do tempo destacando as conquistas 

brasileiras nos jogos olímpicos desde a olimpíada de 1984 em Los Angeles, até sua última edição 

em 2016 aqui no Brasil. Obs: somente do vôlei de quadra, podem abusar de fotos, se possível! 
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CIÊNCIAS 

Objeto do conhecimento/ conteúdo: ENERGIA TÉRMICA: Temperatura e calor  
 
Objetivos da aula: Diferenciar temperatura e calor . Reconhecer em situações do cotidiano a existência 
da energia térmica.  
BNCC : EF08C103: Classificar equipamentos elétricos residenciais (chuveiro, ferro, lâmpadas, TV, rádio, 
geladeira etc.) de acordo com o tipo de transformação de energia (da energia elétrica para a térmica, 
luminosa, sonora e mecânica, por exemplo). 

Assista as aulas sobre ENERGIA TÉRMICA: Temperatura e calor : 
 
Aula no google meet : https://novaescola.org.br/plano-de-aula/2465/energia-termica-temperatura-e-calor 
 
https://www.youtube.com/watch?v=OIPirCLyY6M 
 
 
Temperatura e calor 

FÍSICA 

Os termos Temperatura e Calor muitas vezes são usados como sinônimos. Embora os dois conceitos 
estejam associados, eles possuem definições diferentes. 

 

Temperatura e calor são conceitos fundamentais da Termologia, que é a área da Física que estuda os 
fenômenos associados ao calor, como a temperatura, dilatação, propagação de calor, comportamento dos 
gases, entre outros. Muitas vezes, esses dois conceitos são utilizados como sinônimos, porém, apesar de 
estarem associados, são aspectos distintos. 

 Temperatura 
A temperatura é uma grandeza física utilizada para medir o grau de agitação ou a energia cinética das 
moléculas de uma determinada quantidade de matéria. Quanto mais agitadas essas moléculas estiverem, 
maior será sua temperatura. 
 
O aparelho utilizado para fazer medidas de temperatura é o termômetro que pode ser encontrado em 
três escalas :  Celsius, Kelvin e Fahrenheit. 
A menor temperatura a que os corpos podem chegar é chamada de zero absoluto , que corresponde a um 
ponto em que a agitação molecular é zero, ou seja, as moléculas ficam completamente em repouso. Essa 
temperatura foi definida no século XIX pelo cientista inglês Willian Thompson, mais conhecido como Lord 
Kelvin. O zero absoluto tem os seguintes valores: 0K – escala Kelvin e -273,15 ºC – na escala Celsius. 
 

 Calor 
O calor, que também pode ser chamado de energia térmica, corresponde à energia em trânsito que se 
transfere de um corpo para outro em razão da diferença de temperatura. Essa transferência ocorre sempre 
do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura até que atinjam o equilíbrio térmico. 
É muito comum ouvirmos algumas expressões cotidianas associando calor a altas temperaturas. Em um 
dia quente, por exemplo, usa-se a expressão “Hoje está calor!”. Porém, corpos com baixas temperaturas 
também possuem calor, só que em menor quantidade. Isso quer dizer apenas que a agitação das 
moléculas é menor em corpos “frios”. 

A unidade de medida mais utilizada para o calor é a caloria (cal), mas a sua unidade no Sistema 
Internacional  é o Joule (J). A caloria é definida como a quantidade de energia necessária para elevar a 
temperatura de 1g de água em 1ºC. 
A relação entre a caloria e o Joule é dada por: 1 cal = 4,186 J 

https://novaescola.org.br/plano-de-aula/2465/energia-termica-temperatura-e-calor
https://www.youtube.com/watch?v=OIPirCLyY6M
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ATIVIDADE  

 

1) Qual a diferença entre temperatura e calor ? E como se relacionam com a energia térmica?  
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

2) Assinale a alternativa que define de forma correta o que é temperatura: 

(a) É a energia que se transmite de um corpo a outro em virtude de uma diferença de temperatura. 

(b) Uma grandeza associada ao grau de agitação das partículas que compõe um corpo,     quanto mais 
agitadas as partículas de um corpo, menor será sua temperatura. 

(c) Energia térmica em trânsito. 

(d) É uma forma de calor. 

(e) Uma grandeza associada ao grau de agitação das partículas que compõe um corpo, quanto mais 
agitadas as partículas de um corpo, maior será sua temperatura. 

 

3) Assinale a alternativa que define corretamente calor. 

(a) Trata-se de um sinônimo de temperatura em um sistema. 

(b) É uma forma de energia contida nos sistemas. 

(c) É uma energia de trânsito, de um sistema a outro, devido à diferença de temperatura entre eles. 

(d) É uma forma de energia superabundante nos corpos quentes. 

(e) É uma forma de energia em trânsito, do corpo mais frio para o mais quente. 

 

4) Têm-se dois corpos, com a mesma quantidade de água, um aluminizado A e outro negro N, que ficam 
expostos ao sol durante uma hora. Sendo inicialmente as temperaturas iguais, é mais provável que ocorra 
o seguinte: 

(a) Ao fim de uma hora não se pode dizer qual temperatura é maior. 

(b) As temperaturas são sempre iguais em qualquer instante. 

(c) Após uma hora a temperatura de N é maior que a de A. 

(d) De início a temperatura de A decresce (devido à reflexão) e a de Naumenta. 

(e) As temperaturas de N e de A decrescem (devido à evaporação) e depois crescem. 

 


