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 EMEF JOSÉ DE VARGAS SCHERRER 

8° ANO - 6ª Coletânea de Atividades Pedagógicas - CAPs  

Aluno(a):________________________________________________Turma:_____ 

Orientações:  
▪ Leia a explicação com atenção e resolva as atividades na data determinada.  

Habilidades 
Compreender o fenômeno da variação linguística, demonstrando atitude respeitosa diante de variedades 
linguísticas e combatendo preconceitos linguísticos.  
Identificar, em orações de textos lidos ou de produção própria, verbos de predicação completa e 
incompleta: intransitivos e transitivos, à luz das práticas de leitura e produção de texto, com foco na 
construção do sentido 

Verbo é a palavra que exprime um fato (geralmente uma ação, estado ou fenômeno da natureza) 
e localiza-o no tempo, usados também para ligar o sujeito ao predicado. 
Verbos se flexionam em:  
Pessoa – 1ª, 2ª, 3ª. 
Tempo – Presente, pretérito, futuro. 
Modo – Indicativo, Subjuntivo, Imperativo. 
Número – Singular e Plural. 
Voz – Ativa, passiva, reflexiva. 
 
Verbo é a palavra essencial para exprimir uma ideia ou apresentar um enunciado. INDICA: 
Ação – Márcia corria pela escola. 
Estado – Tiago estava apaixonado. 
Desejo – Queria muito uma escola na praia. 
Fenômeno da natureza – Choveu sem parar naquele dia. 
PESSOA E NÚMERO 
 
O verbo concorda com o ser ou coisa que pratica a ação. 
As pessoa são três e podem estar no singular ou no plural. 
Exemplo: Eu falo, Tu falas, Ele fala, Nós falamos, Vós falais, Eles falam. 
TEMPO  
A flexão de tempo indica o momento em que se dá o fato expresso pelo verbo: 
Presente: O fato ocorre no momento em que se fala: Ana Paula espera a filha na escola. 
Pretérito (passado): O fato já ocorreu: Os alunos chegaram atrasados. 
Futuro:  O fato ainda vai ocorrer: Assistirei ao filme no domingo. 
Tempos compostos – verbo auxiliar e um principal: Jéssica estava vindo para a escola. 
 

MODO 
Indica a maneira e a circunstância em que o fato é descrito. São três: 
Indicativo – O fato é dado como certo, real, definitivo: 
Ex.: Francisco pensa de maneira errada sobre esse assunto. 
Subjuntivo – O fato é apresentado de modo duvidoso, incerto, hipotético:  

Ex.: Não acredito que ele consiga fazer esse serviço. 
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Imperativo – A pessoa que fala manifesta um pedido, convite, determinação ou desejo:  
Ex.: Faça o que eu estou dizendo. 
O imperativo pode ser positivo ou negativo: 
Chegue na hora./Não perca a condução. 
 

FORMAS NOMINAIS 
Existem formas verbais que podem desempenhar a função de substantivos, adjetivos e advérbios 
(nomes) em determinadas situações. São: 
O infinitivo – Havia muito para fazer. 
O gerúndio – O verão está chegando. 
O particípio – Encerrado o espetáculo, todos saíram. LOCUÇÃO VERBAL é a expressão verbal 
composta por dois ou mais verbos, ligados ou não por preposição. 
 

Atividades 

1 – Circule os verbos das frases abaixo: 
 
A – Os meninos brincavam com a bola. 
B – Papai me chamou para passear no parque. 
C – Entrei, falei com o diretor. 
D – Ao sentir a patadas, o lobo correu. 
E– Tu és forte, és corajoso e conheces tudo. 
F – A borboleta tem asas coloridas. 
 
2 - Indique os tempos verbais nas frases: 
 
A – Papai gosta de verdura.  
B – José ganhou uma bola.  
C – Damião estudará a lição.  
D – Marisa acordou cedo.  
E – Os meninos jogarão basquete.  
F – O garoto vende pipoca.  
G – Eu venderei meu relógio.  
H – Eu canto muito bem.  
I – Eu vendi minha bicicleta.  
 
3 – Escreva ao lado: ação, fenômeno ou estado. 
A – Chovia muito.  
B – Ela era infeliz.  
C – Relampejou muito.  
D – As crianças brincavam.  
E – Ventava muito.  
F – Marta estava contente.  
G – O menino está triste.  
 
4 – Coloque o pronome pessoal de acordo com a terminação do verbo: Eu, tu, ele, nós, vós, 
eles. 
A – _____ escrevemos. 
B – _____ viveste. 
C – _____ falastes. 
D– _____recebeu. 
E – _____ vendo 
F – _____estudamos. 

G – _____cantou. 

H – ______achei. 

I – ______jogamos. 

J – ______cantais. 

K – ______cantou. 



8º ANO – 6ª CAP’s -  ANO - 2021 

 

 

5 – Conjugue os verbos abaixo no Presente do Indicativo: 
 

Cantar Estudar 
 

Eu =  Eu =  
 

Tu =  Tu =  

Ele/ela =  Ele/ela =  
 

Nós =  Nós =  
 

Vós =  Vós =  
 

Eles/elas =  Eles/elas =  
 

 

MATEMÁTICA 

Campo Temático: Conjuntos Numéricos.         

Objeto de Conhecimento: Conjunto dos Números Reais (ℝ) 

Habilidades: (EF08MA05) Reconhecer e utilizar procedimentos para a obtenção de uma fração geratriz 

para uma dízima periódica. 

 
CONJUNTO DOS NÚMEROS REAIS 

 

NÚMEROS RACIONAIS: Número racional é todo número que pode ser escrito na forma 
a

b  (b ≠ 0) com a e 

b inteiros. 
 
 
Exemplos: 

a) 5 = 
5
1       b) – 2 = - 

2

1        c) 0,7 = 
7
10       d) 2,83 = 

283
100       e) 0,444... = 

4

9          f) 0,7272... = 
72

99  

Observe que: 
 Todo número inteiro é um número racional. (exemplos a e b) 
 Toda decimal exata é um número racional (exemplos c e d) 
 Toda decimal periódica é um número racional (exemplos e e f) 

 
NÚMEROS IRRACIONAIS: Os números que não podem ser escritos em forma de fração são chamados 
de números irracionais. Os números irracionais tem infinitas casas decimais e não são periódicos. 
Exemplos:  

a) 0,4137128....               b) 7,1659314...               c) – 0,4837616...               d) – 2,8283541... 
 
As raízes quadradas de números que não são quadrados perfeitos são também exemplos de números 
irracionais. 

a) √2  = 1,4142...               b) √3  = 1,7320...               c) √5  = 2,2360...               d) √6  = 2,4494... 
 
NÚMEROS REAIS: A união dos conjuntos dos números racionais e irracionais chama-se conjunto dos 
números reais, que será indicado com ℝ. 

ℝ = {números racionais} ∪ {números irracionais} 
Exemplos:  
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a) 
3
5 é um número racional. É também um número real 

b) √7  é um número irracional. É também um número real 

c) 2 é um número natural, inteiro, racional e real. 

 
 

ATIVIDADES 
 

01. Quais destes números são racionais? 
a) 4                         c) 0                         e) 0,3                         g) – 3,8                         i) 1,845 
b) 8                         d) – 7                      f) 2,9                         h) 0,473 

 

02. Classifique em racional ou irracional cada número seguinte: 
a) 0,777...                                          e) 2,8181...                                              i) 6,123123...                      
b) 4,1212...                                        f) 4,845845...                                          j) 1,234576... 
c) 5,1318...                                        g) 3,476581... 
d) 0,1465...                                        h) 0,193238... 

 

03. Determine as raízes apenas quando são números naturais: 

a) √1                         c) √3                          e) √5                          g) √7                          i) √9  

b) √2                         d) √4                          f) √6                          h) √8  
Responda: 
a) Quais dos números acima são racionais? 
b) Quais dos números acima são irracionais? 

 

04. Classifique em racional ou irracional cada número seguinte: 

a) √12                               d) √24                               g) √44                                j) √64  

b) √15                               e) √36                               h) √58                               m) √72  

c) √16                               f) √49                                 i) √60                                n) √81  
 

05. Observe o conjunto A e responda: 

A = {√6 , √15 , √20 , √25 , √30 , √36 , √40 , √49 } 
a) Quais elementos de A são números racionais? 
b) Quais elementos de A são números irracionais? 
c) Quais elementos de A são números reais? 

 

06. Responda: 
a) Todo número racional é real?                               
b) Todo número irracional é real? 
c) Todo número real é racional?                           
d) Todo número real é irracional? 

 

07. Quais desses números são reais: 

a) √1                   b) √− 1                   c) √4                   d) √− 4                  e) √9                   f) √− 9 
 

08. Dê exemplos de: 
a) Três números racionais.                          
b) Três números irracionais. 
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09. Verifique se o número √2+√4   é racional ou irracional. 
 

10. Verifique se o número √1+√9  é racional ou irracional. 
 

11. Verifique se o número √5+√2  é racional ou irracional. 
 

HISTÓRIA 

 
LEIA COM ATENÇÃO:  

1. As ideias iluministas começaram a circular no Brasil na segunda metade do século XVIII. Elas refletiram-

se em vários campos da atividade e do conhecimento humano. Assinale, dentre as alternativas abaixo, 

aquela que apresenta um filósofo deste período, cujo pensamento incentivou, de forma relevante, a 

Inconfidência Mineira.  

a) Jean-Jacques Rousseau  

b) Adam Smith  

c) François Quesnay  

d) Vicent de Gournay  

e) Nicolau Maquiavel 

 

2. O Iluminismo foi um movimento intelectual que chegou ao auge no século XVIII. Ele estabeleceu uma 

nova mentalidade que, com o passar do tempo, alcançou grande parte da população europeia da época, 

especialmente a burguesia. Marque a alternativa incorreta sobre as características do Iluminismo.  

a) Foi na França que o movimento atingiu maior expressão, combatendo o Antigo Regime. 
b) Os nobres eram, na visão dos iluministas, aqueles que defendiam a organização de sociedades 

democráticas.  
c) As ideias iluministas chegaram ao continente americano, influenciando as lutas anticoloniais. 
d) O Iluminismo defendia o triunfo da razão sobre a ignorância e a superstição.  
e) O Iluminismo defendia o anticlericalismo. 
 

3. O movimento conhecido como Ilustração ou Iluminismo marcou uma revolução intelectual, ocorrida na 

sociedade europeia ao longo do século XVIII. O Iluminismo, em seu âmbito intelectual, expressou a: 

a) negação do humanismo renascentista baseado no experimentalismo, na física e na matemática. 

b) aceitação do dogmatismo católico e da escolástica medieval. 

c) defesa dos pressupostos políticos e das práticas econômicas do Estado do Antigo Regime. 

d) consolidação do racionalismo como fundamento do conhecimento humano. 

e) supremacia da ideia de providência divina para a explicação dos fenômenos naturais. 
 

GEOGRAFIA 
 

* Objeto do conhecimento: Organizações internacionais e o papel do Brasil na Nova ordem 

econômica mundial 

* Habilidades a serem alcançadas: Tomar conhecimento dos principais organismos econômicos 

mundiais e saber o papel do Brasil nessa ordem econômica mundial. 

Principais organismos internacionais 

Na coletânea passada , vimos o que é essa nova ordem econômica mundial, que preconiza a 

atuação de organismos e blocos econômicos , sendo esses, um novo regulador dessa ordem 

econômica. Agora vamos estudar quais são esses organismos e como eles atuam. Entende-se 

por organizações ou organismos internacionais as instituições internacionais que agregam em si ações 
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de vários países sob um objetivo ou bem comum. Elas atuam, desse modo, a partir de diversas causas ou 

missões, sendo essas abrangentes ou específicas, a exemplo da ONU (Organização das Nações 

Unidas), do FMI (Fundo Monetário Internacional) e várias outras. Os organismos internacionais, de um 

modo geral, podem atuar em diversas frentes, tanto no campo econômico quanto no âmbito social, mas 

exercem um peso primordial no cerne das relações geopolíticas. Decisões, por exemplo, tomadas na 

esfera da ONU ou do Banco Mundial, para citar dois exemplos muito comuns, podem reverberar em 

conflitos ideológicos ou disputas de bastidores entre diferentes governos e Estados. Nesse sentido, as 

organizações internacionais são encaradas por muitos como centros estratégicos de disputa pelo poder. 

A ONU é considerada por muitos como o principal organismo internacional da atualidade, sendo 

comumente chamada de “estatal mundial”. No entanto, embora essa entidade exerça uma grande 

influência no mundo, suas ações estão condicionadas aos termos empreendidos pelos seus países-

membros, sobretudo aqueles que compõem o Conselho de Segurança, esfera máxima decisória da 

organização. Nesse conselho, existem apenas cinco países permanentes, os quais têm o poder de veto 

sobre qualquer decisão (Estados Unidos, China, França, Reino Unido e Rússia), além de dez temporários 

sem poder de veto. O FMI, por sua vez, apesar de limitar suas ações no plano econômico, também possui 

um elevado peso político. O organismo opera por meio da concessão de crédito e empréstimos a países 

que sinalizam necessidade de ajuda econômica, exigindo em contrapartida uma série de medidas político-

econômicas internas, geralmente relacionadas com corte de gastos, desregulação da economia e 

implantação de outras medidas liberais. O FMI foi criado em 1944, na Conferência de Bretton Woods, e 

conta atualmente com 187 países-membros. Outra organização internacional de elevado peso político na 

esfera internacional é a Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte), criada durante a Guerra Fria 

como uma espécie de pacto entre os países da frente capitalista diante de um eventual ataque da frente 

socialista em seus territórios. Atualmente, essa organização bélica é utilizada como um instrumento militar 

e também um meio de pressão pelas grandes potências, com grande poder de intervenção sobre outros 

países, a exemplo das ações sobre o Iraque (2003), a Líbia (2011) e a Síria (2013). 

A OMC (Organização Mundial do Comércio), por sua vez, atua no âmbito das relações de exportação e 

importação tanto entre países quanto entre blocos econômicos. Além de julgar recursos e apelações frente 

a atitudes que possam ser consideradas ilegais ou incorretas por parte dos países – como cartéis e outros 

–, a OMC objetiva a liberalização mundial do comércio internacional, com a diminuição ou eliminação das 

barreiras protecionistas e alfandegárias. As disputas no âmbito da OMC e as rodadas de deliberações são 

consideradas muito importantes e estratégicas geopoliticamente. Além dessas, existem muitas 

outras organizações internacionais consideradas importantes e necessárias para uma série de questões. 

Nesse ínterim, cabe destaque para o BIRD (Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento), a 

OEA (Organização dos Estados Americanos), a OCDE (Organização para Cooperação e 

Desenvolvimento), a OIT (Organização Internacional do Trabalho), a OMS (Organização Mundial da 

Saúde), entre tantas outras entidades. 

Atividades: 

1) Responda as perguntas abaixo: 

a)  O que são as organizações ou organismos internacionais? 

b) De que forma essas organizações atuam no mundo? De exemplo de algumas delas. 
c) Porque a ONU é considerada a principal organização internacional? 
d) FMI significa fundo monetário internacional. Como ele atua a nível mundial? 
 

2)“As Nações Unidas, sendo uma organização internacional de caráter universalista, com um número 

muito grande de estados-membros, tenta equilibrar na sua estrutura o peso das grandes potências com o 

princípio da maioria. Por esse motivo, sua estrutura é chamada de bicéfala, contendo duas câmaras 

principais com poderes distintos”. 

https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/onu.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/conselho-seguranca-onu.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/fmi.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/otan.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/omc.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/organizacoes-internacionais.htm
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SILVEIRA, C. E. Âmbito Jurídico. Disponível em: <http://www.ambito-juridico.com.br>. Acesso em: 19 jun. 

2015. 

As duas câmaras principais mencionadas pelo texto são: 

a) o Conselho de Segurança e a Assembleia Geral 
b) o Secretariado das Nações Unidas e a Instância dos Países-membros 
c) a Corte Internacional de Justiça e o Conselho de Segurança 
d) a Assembleia Geral e o Conselho Econômico Social 
e) o Banco Mundial e o Secretariado das Nações Unidas 
 

3) Numere a 2ª coluna de acordo com a 1ª coluna: 

a) BIRD     (  ) Organização Internacional do Trabalho 
b) OEA      (  )Organização para Cooperação e Desenvolvimento 
c) OCDE   (  )Organização dos Estados Americanos 
d) OIT       (  ) Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento 
 

4) Observe com atenção a tirinha: 

  

 

A tirinha acima considera que a Organização das Nações Unidas: 

a) não possui um amplo reconhecimento diplomático internacional. 
b) é ineficiente em seu objetivo de conter conflitos internacionais. 
c) possui um baixo poder de convencimento sobre as decisões do Vaticano. 
d) apresenta uma baixa visibilidade para proferir discursos de paz. 
e) é a principal responsável pela ausência de uma paz mundial. 
 

INGLÊS 

 

HABILIDADES EF07LI08 

RELACIONAR AS PARTES DE UM TEXTO E FORMAR PARÁGRAFOS, PARA CONSTRUIR UM 

SENTIDO GLOBAL.  

English class  

 

Hello Class!  

Hoje começaremos a estudar pronomes interrogativos  

Quais são os Pronomes Interrogativos em Inglês? 

http://www.ambito-juridico.com.br/
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Para começar, anote aí que os pronomes interrogativos em inglês são os seguintes: 

b) who (quem) 

c) where (onde) 

d) what (o quê, qual) 

e) which (o quê, qual) 

f) why (por que) 

g) when (quando) 

h) how (como) 

 

1- USE O PRONOME INTERROGATIVO CORRETO;  
 

a) ……………….. is your first name? 

b) ……………….. can you come to visit me? 

c)       You look as if you’ve had a bad day. ……………… happened ? 
d) Is  there a reason ……………….you must work on Sundays? 

e) ……………….. is your favorite color, blue or red? 
f)       ……………….. are you today? 

 

2- PASSE AS FRASES ACIMA PARA O PORTUGUÊS:  

 

 

3- FAÇA UMA FRASE EM PORTUGUÊS E INGLÊS COM CADA PRONOME ABAIXO:  

 

OBSERVAÇÃO: ATIVIDADES DEVEM SER FEITAS EM SEU CADERNO COM NOME E TURMA  

Teacher Adriana  
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ARTE 

Campo de Experiência: ARTES 
CONHECER OS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DA  ARTE VISUAIS E SEU POTENCIAL 

POETICO (PONTO,  
LINHA, FORMA, VOLUME BI E TRIDIMENSIONAL, TEXTURA, COR, ESPAÇO, MOVIMENTO, 

LUZ E SOMBRA.   
Habilidades:  EF15AR02-ES 
 

Dificilmente paramos para observar a sombra e luz na natureza, nos objetos ou nos seres. 

Ela é um elemento fundamental na pintura e aprender a observá-la através do exercício do 

desenho é uma parte importante do ensino de arte. Desenhos, pinturas, fotografias e outros 

objetos artísticos naturalmente em duas dimensões, necessitam de sombra e luz para passarem 

a ideia de volume, além da perspectiva. 

Sombra e luz são os mais básicos elementos para darmos volume em desenhos. 

O volume é em conjunto com a forma outro dos aspectos que distingue os objetos que nos 

rodeiam. Este depende da luz que recebe, e por consequência das sombras que este produz. 

A definição correta do volume num objeto se consegue através da valorização exata das 

intensidades das suas sombras. 

 
 

Podemos definir dois tipos de sombras, as próprias e as projetadas. 

As sombras próprias são as que originam o objeto em si próprio e as projetadas são aquelas que 

ele produz nas superfícies vizinhas. Também se deve ter em consideração os reflexos produzidos 

pela luz, que projetam as superfícies ou objetos vizinhos já que estas aclaram a sombra própria. 

O volume é o que distingue os objetos que nos rodeiam. Este depende da luz que recebe, e por 

consequência das sombras que este produz. 

 

Responda:  

  a) O que é sombra? 

b) Para que serve a técnica de luz e sombra? 

c) O que é sombra própria? 

d) Qual a importância do uso das técnicas de luz e sombra? 

e) O que é uma sombra projetada?  

f) Agora observe um objeto de uso cotidiano como o bule ou a chaleira (ao seu critério), 

desenhe-o e aplique a técnica de sombreamento.    

Realize  as atividades em seu caderno. 

http://3.bp.blogspot.com/-X9UBqIFWTRc/U6bAtNRybvI/AAAAAAAACBA/N6g9rKR83-A/s1600/sombra.jpg
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EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

Educação física: Ginástica de conscientização corporal 

 

 Em nossa nova coletânea vamos estudar 

sobre diferentes tipos de ginásticas de 

conscientização corporal. Essas ginásticas podem 

ser definidas através de movimentos suaves e 

de autopercepção, buscando a conscientização 

corporal, o equilíbrio físico e mental além da 

prevenção de doenças. Quando nos referimos 

apenas ao ambiente escolar, sua principal 

contribuição se dá através de uma reeducação 

postural.  

 

 

Questão01: Antes de aprofundarmos mais sobre a 

ginástica de conscientização corporal, precisamos entender como seus conceitos foram se 

desenvolvendo ao longo da história da humanidade. Desse modo, pesquise sobre o processo 

histórico desses tipos de ginásticas, de uma forma geral. 

_______________________________________________________________ 

Questão02: A ginástica de conscientização corporal é dividida em diversas modalidades com 

suas próprias técnicas. Entre elas temos: relaxamento, meditação, automassagem, pilates, 

yoga. Sabendo disso, você deverá escolher uma dessas ginásticas e fazer o que se pede: 

a)Definição sobre o tipo de ginástica; 

b) Principais características; 

c) Principais benefícios. 

 Questão03: Até o presente momento, descreva com suas palavras o que entendeu sobre a 

ginástica de conscientização corporal. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Questão04: Momento prático! Será postado durante as aulas remotas, um tipo de aula prática 

sobre ginástica de conscientização corporal. Após a execução, responda: 

a) O que achou da atividade prática; 

b) Quais foram as sensações físicas e mentais observadas; 

c) Quais grupos musculares foram abordados. 
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CIÊNCIAS 

 

Objeto do conhecimento/ conteúdo: Diversidade da vida, enfatizando a classificação dos seres vivos e suas 
relações na vida dos principais ecossistemas e impactos. 
 
(EF07CI07) Caracterizar os principais ecossistemas brasileiros quanto à paisagem, à quantidade de água, ao 
tipo de solo, à disponibilidade de luz solar, à temperatura etc., correlacionando essas características à flora 
e fauna específicas. 
 

BIOMAS BRASILEIROS 
 
 DICA DE AULA : https://www.youtube.com/watch?v=eEPabXAVzNA 

Biomas brasileiros são regiões que compreendem grandes ecossistemas constituídos por uma 
comunidade biológica com características semelhantes. Segundo o Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), o Brasil possui seis 
biomas: 

1. Cerrado O Cerrado, ou a Savana brasileira, 

estende-se por grande parte da região Centro-

Oeste, Nordeste e Sudeste do país. É um bioma 

característico do clima tropical continental, que, 

em razão da ocorrência de duas estações bem 

definidas – uma úmida (verão) e outra seca 

(inverno) –, possui uma vegetação com árvores e 

arbustos de pequeno porte, troncos retorcidos, 

casca grossa e, geralmente, caducifólia (as folhas 

caem no outono). A fauna da região é bastante 

rica, constituída por capivaras, lobos-guarás, 

tamanduás, antas, seriemas etc. 

2. Amazônia A Floresta Equatorial brasileira 

ocupa cerca da metade do território do Brasil e está concentrada nas regiões Norte e em parte 

da região Centro-Oeste. Esse bioma é muito influenciado pelo clima equatorial, que se 

caracteriza pela baixa amplitude térmica e grande umidade, proveniente da evapotranspiração 

dos rios e das árvores. A sua flora é constituída por uma vegetação florestal muito rica e densa 

e apresenta espécies de diferentes tamanhos – algumas podem alcançar até 50 metros de 

altura – com folhas largas e grandes, que não caem no outono. A fauna também é muito 

diversificada, composta por insetos, que estão presentes em todos os estratos da floresta, uma 

infinidade de espécies de aves, macacos, jabutis, antas, pacas, onças e outros. 

3. Caatinga A Floresta Equatorial brasileira ocupa cerca da metade do território do Brasil e 

está concentrada nas regiões Norte e em parte da região Centro-Oeste. Esse bioma é muito 

influenciado pelo clima equatorial, que se caracteriza pela baixa amplitude térmica e grande 

umidade, proveniente da evapotranspiração dos rios e das árvores. A sua flora é constituída por 

uma vegetação florestal muito rica e densa e apresenta espécies de diferentes tamanhos – 

algumas podem alcançar até 50 metros de altura – com folhas largas e grandes, que não caem 

no outono. A fauna também é muito diversificada, composta por insetos, que estão presentes 

em todos os estratos da floresta, uma infinidade de espécies de aves, macacos, jabutis, antas, 

pacas, onças e outros. 

4. Mata Atlântica A Floresta Equatorial brasileira ocupa cerca da metade do território do 

Brasil e está concentrada nas regiões Norte e em parte da região Centro-Oeste. Esse bioma é 

muito influenciado pelo clima equatorial, que se caracteriza pela baixa amplitude térmica e 

grande umidade, proveniente da evapotranspiração dos rios e das árvores. A sua flora é 
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constituída por uma vegetação florestal muito rica e densa e apresenta espécies de diferentes 

tamanhos – algumas podem alcançar até 50 metros de altura – com folhas largas e grandes, 

que não caem no outono. A fauna também é muito diversificada, composta por insetos, que 

estão presentes em todos os estratos da floresta, uma infinidade de espécies de aves, macacos, 

jabutis, antas, pacas, onças e outros. 

5. Pantanal A Floresta Equatorial brasileira ocupa cerca da metade do território do Brasil e 

está concentrada nas regiões Norte e em parte da região Centro-Oeste. Esse bioma é muito 

influenciado pelo clima equatorial, que se caracteriza pela baixa amplitude térmica e grande 

umidade, proveniente da evapotranspiração dos rios e das árvores. A sua flora é constituída por 

uma vegetação florestal muito rica e densa e apresenta espécies de diferentes tamanhos – 

algumas podem alcançar até 50 metros de altura – com folhas largas e grandes, que não caem 

no outono. A fauna também é muito diversificada, composta por insetos, que estão presentes 

em todos os estratos da floresta, uma infinidade de espécies de aves, macacos, jabutis, antas, 

pacas, onças e outros. 

6. Pampa A Floresta Equatorial brasileira ocupa cerca da metade do território do Brasil e está 

concentrada nas regiões Norte e em parte da região Centro-Oeste. Esse bioma é muito 

influenciado pelo clima equatorial, que se caracteriza pela baixa amplitude térmica e grande 

umidade, proveniente da evapotranspiração dos rios e das árvores. A sua flora é constituída por 

uma vegetação florestal muito rica e densa e apresenta espécies de diferentes tamanhos – 

algumas podem alcançar até 50 metros de altura – com folhas largas e grandes, que não caem 

no outono. A fauna também é muito diversificada, composta por insetos, que estão presentes 

em todos os estratos da floresta, uma infinidade de espécies de aves, macacos, jabutis, antas, 

pacas, onças e outros. 

 
ATIVIDADES :  
1) Pinte no mapa os diferentes biomas brasileiros conforme abaixo e em seguida de as 
características de cada um. 
Amazônia: verde                                                                                            Mata Atlântica: azul 
Caatinga: laranja                                                                                            Pampa: marrom 
Cerrado: Vermelho                                                                                        Pantanal: amarelo 
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4) Relacione a 2ª coluna de acordo com a 1ª, sobre a fauna e flora dos Biomas Brasileiros :  

(  1 ) mata atlântica      (    ) mico leão dourado, tatu canastra, anta , etc 

(  2 ) cerrado                   (    ) macaco prego, ema , furão e tucanos , etc.  

(  3 ) caatinga                  (     ) diversos peixes, tuiuiu onça parda , arara azul , etc  

(  4 ) cerrado                    (    )   tatu - peba, gatos selvagens , asa branca , etc 

(  5 ) amazônia                 (    )  anta, gato maracajá , tamanduá bandeira , etc.  

(  6 ) pampas          (    ) sagui de bigode, ariranha, suçuarana, macaco aranha, jacaré açu, etc.  

 

5) Por que o Brasil é um país com grande diversidade biológica?  

 

6) Pinte os biomas abaixo: 

     

 

 Pampa 
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