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LÍNGUA PORTUGUESA - 8º ANO
Verbos regulares são todos os verbos que ao serem conjugados, não sofrem alterações em
seu radical.
Exemplo: O verbo falar (radical: fal-) pode ser conjugado em qualquer tempo e pessoa, sem
que seu radical se modifique: falei, falassem, falariam.
Verbos Irregulares são todos os verbos que ao serem conjugados sofrem alterações em
seu radical ou nas suas terminações.
Ao contrário do que acontece com os verbos regulares, eles não seguem os modelos de
conjugação.
Exemplos:
 O verbo dizer (radical diz-) muda seu radical ao ser conjugado: digo, disser e direi.
 O verbo dar apresenta alterações na sua terminação: dou, dás, dá.
EXERCÍCIOS
1-Sabe-se que de acordo com as características que apresentam, os verbos recebem
classificações distintas. Com base nesse pressuposto, defina:
a- Verbos regulares
b- Verbos irregulares
2- Tendo em vista a classificação que se atribui aos verbos, dê dois exemplos de:
a- verbos regulares
b- verbos irregulares
3- Organize os verbos destacados do trecho a seguir, na tabela abaixo.
“Na primeira esquina ele disse num repente que precisava ir embora, lembrou que ela só
deveria abrir o papel às oito horas em ponto e que nesta precisa hora ele estaria com o
pensamento concentrado nela, pensando só nela. Passou a mão no seu rosto macio,
aproximou-se e devolveu o beijo na face, desaparecendo em meio ao fervilhar de gente.”
(Josué Guimarães. É tarde para saber)
REGULARES
IRREGULARES

4- CLASSIFIQUE OS VERBOS ABAIXO EM REGULARES E IRREGULARES:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

VIVER
CAMINHAR
PULAR
SONHAR
SOFRER
DIVIDIR

g)
h)
i)
j)
k)

MEDIR
TRAZER
OUVIR
CABER
FAZER

Continho
Era uma vez um menino triste, magro e barrigudinho, do sertão de Pernambuco.
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Na soalheira danada do meio-dia, ele estava sentado na poeira do caminho, imaginando
bobagem, quando passou um gordo vigário a cavalo:
Você aí, menino, para onde vai essa estrada?
Ela não vai não: nós é que vamos nela.
Engraçadinho duma figa! Como você se chama?
Eu não me chamo não, os outros é que me chamam de Zé.
Paulo Mendes Campos. “Para gostar de ler – crônicas”. São Paulo: Ática, 2003. p.76.
Questão 1 – Identifique o objetivo de quem escreveu o texto:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Questão 2 – No trecho “— Você aí, menino, para onde vai essa estrada?”, as vírgulas
separam:
(a) um adjunto adverbial
(c) adjunto adnominal
(b) um aposto
(d) um vocativo
Questão 3 – “— Engraçadinho duma figa!”. Assinale o sentimento, reforçado pelo ponto
de exclamação, do vigário em relação à conversa com o menino:
(a) alegria
(c) compaixão
(b) raiva
(d) simpatia
Questão 4 – Em “— Ela não vai não: nós é que vamos nela.”, os dois-pontos introduzem:
(a) uma fala do menino.
(c) um esclarecimento feito pelo menino.
(b) uma opinião do narrador.
(d) uma citação.
Questão 5 – Marque o sinal de pontuação que mais foi empregado no texto:
(a) vírgula
(c) ponto de interrogação
(b) ponto final
(d) travessão
Questão 6 – Há traço de humor no trecho:
( ) “Era uma vez um menino triste, magro.”
( ) “Ele estava sentado na poeira do caminho”.

(
(

) “Quando passou um vigário.”
) “Ela não vai: nós é que vamos nela”.

Questão 7 – Use sua criatividade e atribua um outro título para o conto.
__________________________________________________________________________
Questão 8 – O texto é narrativo. Por que é possivél fazer essa afirmação?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Questão 9 – Quais são as personagens da história?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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Questão 10 – Em que ambiente se passam as cenas?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Questão 11 – Que tipo de narrador conta a história?
(

) Narrador observador

(

) Narrador personagem

PRODUÇÃO DE TEXTO
Texto I
Amanhã ou Depois
Nenhum de nós
Deixamos pra depois uma conversa amiga
que fosse para o bem
que fosse uma saída
Deixamos pra depois a troca de carinho
Deixamos que a rotina fosse nosso caminho
Deixamos pra depois a busca de abrigo
Deixamos de nos ver fazendo algum sentido
Amanhã ou depois, tanto faz se depois for nunca mais…nunca mais
Deixamos de sentir o que a gente sentia
E que trazia cor ao nosso dia a dia
Deixamos de dizer o que a gente dizia
Deixamos de levar em conta a alegria
Deixamos escapar por entre nossos dedos
A chance de manter unidas as nossas vidas
Amanhã ou depois, tanto faz se depois for nunca mais…nunca mais
Texto II
Amanhã
Patativa do Assaré
Amanhã, ilusão doce e fagueira,
Linda rosa molhada pelo orvalho:
Amanhã, findarei o meu trabalho,
Amanhã, muito cedo, irei à feira.
Desta forma, na vida passageira,
Como aquele que vive do baralho,
Um espera a melhora no agasalho
E outro, a cura feliz de uma cegueira.
Com o belo amanhã que ilude a gente,
Cada qual anda alegre e sorridente,
Como quem vai atrás de um talismã.
Com o peito repleto de esperança,
Porém, nunca nós temos a lembrança
De que a morte também chega amanhã.

Após análise dos textos acima produza um poema com o título “Amanhã”. Nele você deverá
escrever como se “amanhã” fosse um dia muito especial. Como seria esse dia?
Relate-o.
Faça um soneto (14 versos distribuidos em 2 quartetos e 2 tercetos)
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Matemática 8° Ano
Assunto: Circunferência, círculo, raio, corda, diâmetro, cálculo de π (pi), comprimento da
circunferência.
1)
Assistir
os
primeiros
4
minutos
e
45
segundos
do
vídeo
https://www.youtube.com/watch?v=Se8K9mNcva0 e anotar
no caderno a definição de
circunferência, círculo, raio, corda, diâmetro e o valor aproximado de π.
OBS: Caso você não tenha acesso ao vídeo basta procurar em livros de matemática do 8º ano.
2) Realizar a seguinte atividade experimental para o cálculo aproximado de π .
Serão necessários os seguintes materiais: 4 objetos redondos de diâmetros diferentes ( moeda,
tampa de achocolatado, tampa de maionese, DVD ,por exemplo), pedaço de barbante suficiente
para fazer o contorno dos objetos, régua, calculadora.
Com o material acima em mãos, você fará o seguinte:
a) Contorne o objeto com o barbante.
OBS: o barbante deverá ficar bem esticado.
b) Com bastante cuidado coloque o barbante esticado sobre uma régua e meça. Anote na tabela
abaixo na coluna C.
c) Com a régua meça o diâmetro do objeto. Anote na tabela abaixo na coluna D.
OBS: É fundamental que a régua passe pelo centro do objeto.
d) Com auxílio de uma calculadora, divida o valor de C( comprimento da
pelo D ( diâmetro) e complete a tabela.
Nome do objeto

Comprimento da
circunferência ( C)

Diâmetro (D)

circunferência)

C/D

3) Cálculo do comprimento da circunferência
Você continuará a assistir o vídeo do link acima até 8 minutos e 10 segundos para entender
como se calcula o comprimento da circunferência através das fórmulas mencionadas no vídeo.
Anote estas fórmulas no caderno.
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4) Exercícios:
a) Recorte e cole no caderno 4 exemplos do nosso dia a dia de circunferência e 4 de círculo.
Para os próximos exercícios, usar π=3,14.
b)
Uma pista de atletismo tem a forma circular e seu diâmetro mede 80 m.
# Quantos metros ele percorre em uma volta?
# Quantos metros ele percorre em 10 voltas?
c) O diâmetro do aro de uma cesta de basquete mede 45 cm. Qual o comprimento do aro?
d) Uma pessoa que faz caminhadas dá 8 voltas em torno de uma praça de 60 metros de raio
.Qual é, aproximadamente, a distância percorrida por essa pessoa?
e) Quantas voltas deverá dar a roda de uma bicicleta para percorrer 1099 metros?
f) Meça o diâmetro de dois objetos redondos. Multiplique cada um pelo valor aproximado de π.
Depois meça o contorno desses objetos. Qual a conclusão que você obteve?

Ciências 8° ano
01) Enumere a segunda coluna a partir da primeira, classificando corretamente as
diferentes fontes de energia existentes.
Coluna 01
(1) Fontes renováveis

(2) Fontes não renováveis

Coluna 02
( ) Energia do Carvão
( ) Energia Eólica
( ) Energia Solar
( ) Energia do Petróleo
( ) Energia Geotérmica
( ) Energia Atômica
( ) Energia das Ondas das Marés
02) Umas das propostas do Protocolo de Quioto era diminuir a emissão de
poluentes na atmosfera. Essa redução é uma das características do uso de
biocombustíveis. Esta afirmativa é:
a) Falsa, pois as áreas ocupadas pelas plantações para obtenção dos
biocombustíveis são muito grandes, o que causa desmatamentos;
b) Falsa, pois os biocombustíveis poluem muito mais que os combustíveis
fósseis;
c) Verdadeira, pois é de conhecimento de todos que o petróleo que hoje é
retirado da natureza não polui tanto quanto no passado;
d) Verdadeiro; pois devido a sua natureza, os biocombustíveis eliminam menos gases
tóxicos para a atmosfera.
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8° ano Geografia
Continente Americano
A América é o continente com maior extensão latitudinal, com a segunda maior área e o
terceiro quantitativo populacional mais numerosos.
A América – que também costuma ser chamada de “Américas” quando tratada em seu todo – é
um continente localizado nos hemisférios norte, sul e ocidental, situando-se entre os oceanos
Pacífico e Antártico. A sua área de 42.459.000 km² torna-a o segundo maior continente do
mundo, ficando atrás apenas da Ásia.
É o continente com maior extensão no sentido norte-sul, sendo o único a ocupar todas as
faixas climáticas do planeta, uma vez que é cortado pela Linha do Equador e também pelos
dois trópicos (Câncer e Capricórnio).
Aspectos populacionais da América
Com uma população de 1,002 milhões de pessoas (2018), o continente americano é o terceiro
mais habitado, depois da Ásia e da África. Em virtude do processo de colonização de seus
territórios, há uma grande variedade étnica, envolvendo os inúmeros povos nativos que
habitavam em tempos pré-colombianos, grupos indenitários europeus e as várias etnias
africanas, advindas por meio do processo de escravidão colonial.
Divisões Regionais da América
Em termos de divisão regional, há várias maneiras de classificar e agrupar os países
americanos. As duas formas mais utilizadas obedecem à posição geográfica e às composições
etnolinguísticas. Na primeira divisão, esse continente é dividido em América do Norte, Central e
do Sul. Isso porque, na verdade, ele é formado por duas grandes massas de terras unidas por
um istmo (porção continental mais estreita). Essas massas continentais são as Américas do
Norte e do Sul, enquanto a pequena porção de terras e ilhas compõem a América Central.
Na segunda divisão, há uma separação entre América Anglo-Saxônica e América Latina. Essa
divisão, no entanto, não se circunscreve apenas em relação ao idioma e às etnias. O que se
pode dizer com toda a certeza é que a América Anglo-Saxônica é composta por países
desenvolvidos (Canadá e Estados Unidos) e a América Latina é composta por países
subdesenvolvidos e emergentes (o México, toda a América Central e a América do Sul).
Atividades
1-Com extensão territorial de 42 milhões de quilômetros quadrados, a América é o segundo
maior continente. Essa grande porção territorial é subdividida em três grandes regiões,
denominadas subcontinentes. Cite os três subcontinentes da América e indique três países de
cada um deles.
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2- Quais são os dois critérios mais comuns de regionalização do continente americano?
3- Diferencie a América Latina da América Anglo Saxônica.
4- Pinte o mapa do continente americano:

Prefeitura Municipal de Piúma
Secretaria Municipal de Educação

COLETÂNEA DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS PLANEJADAS PELOS DOCENTES DA
REDE MUNICIPAL DE PIÚMA – Manoel dos Santos Pedroza

História 8° ano
Resumo - Revolução Industrial
A Revolução industrial foi um conjunto de mudanças que aconteceram na Europa nos
séculos XVIII e XIX. A principal particularidade dessa revolução foi a substituição do trabalho
artesanal pelo assalariado e com o uso das máquinas. Até o final do século XVIII a maioria da
população europeia vivia no campo e produzia o que consumia. De maneira artesanal o produtor
dominava todo o processo produtivo.
Apesar de a produção ser predominantemente artesanal, países como a França e a
Inglaterra, possuíam manufaturas. As manufaturas eram grandes oficinas onde diversos
artesãos realizavam as tarefas manualmente, entretanto subordinados ao proprietário da
manufatura.
A Inglaterra foi precursora na Revolução Industrial devido a diversos fatores, entre
eles: possuir uma rica burguesia, o fato do país possuir a mais importante zona de livre comércio
da Europa, o êxodo rural e a localização privilegiada junto ao mar o que facilitava a exploração
dos mercados ultramarinos. Como muitos empresários ambicionavam lucrar mais, o operário era
explorado sendo forçado a trabalhar até 15 horas por dia em troca de um salário baixo. Além
disso, mulheres e crianças também eram obrigadas a trabalhar para sustentarem suas famílias.

Diante disso, alguns trabalhadores se revoltaram com as péssimas condições de trabalho
oferecidas, e começaram a sabotar as máquinas, ficando conhecidos como “os quebradores de
máquinas“. Outros movimentos também surgiram nessa época com o objetivo de defender o
trabalhador.
O trabalhador em razão deste processo perdeu o conhecimento de todo a técnica de fabricação
passando a executar apenas uma etapa.
A Primeira etapa da Revolução Industrial
Entre 1760 a 1860, a Revolução Industrial ficou limitada, primeiramente, à Inglaterra.
Houve o aparecimento de indústrias de tecidos de algodão, com o uso do tear mecânico. Nessa
época o aprimoramento das máquinas a vapor contribuiu para a continuação da Revolução.
A Segunda Etapa da Revolução Industrial
A segunda etapa ocorreu no período de 1860 a 1900, ao contrário da primeira fase, países
como Alemanha, França, Rússia e Itália também se industrializaram. O emprego do aço, a
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utilização da energia elétrica e dos combustíveis derivados do petróleo, a invenção do motor a
explosão, da locomotiva a vapor e o desenvolvimento de produtos químicos foram as principais
inovações desse período..
A Terceira Etapa da Revolução Industrial
Alguns historiadores têm considerado os avanços tecnológicos do século XX e XXI como
a terceira etapa da Revolução Industrial. O computador, o fax, a engenharia genética, o celular
seriam algumas das inovações dessa época.
RESPONDA:
01 – Defina o que foi a revolução Industrial ?
02 – Qual foi a principal particularidade do movimento ocorrido na Europa o séculos XVIII e
XIX ?
03 – O que eram as Manufaturas?
04 – Explique o pioneirismo Inglês na revolução Industrial?
05 – Quem foram os “quebradores de máquinas”?
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Inglês – 8° Ano

ARTE 8º ANO
POP ARTE
Pop Art é um movimento artístico que se
caracteriza pela reprodução de temas
relacionados ao consumo, publicidade e
estilo de vida americano (american way of
life).
Esse é um termo em inglês que significa
"arte popular" e surgiu durante a década de
1950, na Inglaterra. A expressão foi criada
pelo crítico

Lawrence Alloway durante os encontros de
um grupo de artistas intitulado "Grupo
Independente". Depois, difundiu-se durante
os anos de 1960, atingindo seu auge em
Nova York.
A pop art não deve ser considerada um
fenômeno de cultura popular (apesar de
estar muito interligada a ela), mas uma
interpretação feita pelos seus artistas da
cultura dita popular e de massas.
Este fenômeno artístico baseou-se, em
grande medida, na estética da cultura de
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massas, a mesma criticada pela Escola de
Frankfurt.
O movimento influenciou grandemente o
grafismo e os desenhos relacionados à
moda.



Características da pop art
Aproximação da arte com a vida cotidiana;
Utilização de cores intensas e vibrantes;









Reproduções de peças publicitárias;
Inspiração na cultura de massa;
Uso da serigrafia;
Imitação da estética industrial;
Reproduções em série do mesmo tema;
Uso da imagem de celebridades;
Inspiração no universo das história em
quadrinhos.
(Fonte:
www.todamateria.com.br )

ATIVIDADE
Após a leitura do texto, sobre as características do movimento artístico Pop Art, crie em seu
caderno uma obra com uma logomarca da atualidade, seguindo o passo a passo.
1º Divida a folha do seu caderno em 6 quadrados.
2º Escolha uma logomarca (É a forma de representação do nome de uma empresa com um
tipo de letra característico.)
3º Desenhe a logomarca em cada um dos quadrados
5º Pinte de acordo com as obras da POP ART. (Cores intensas e vibrantes)
Exemplos:
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Educação Física 8° Ano

Bets / Beisebol
Para jogar betes, são necessários dois tacos, dois alvos e uma bola pequena.[3] Os tacos, também
chamados de bets, são geralmente feitos de madeira e são planos, seu tamanho varia, tendo

aproximadamente entre 70 e 80 cm de comprimento. Os alvos são constituídos de um tripé
de madeira que é facilmente derrubado com o impacto da bola. Popularmente os alvos de
madeira são substituídas por garrafas ou latas em caso de perda ou desgaste do material. A
bola é feita de borracha e tem o tamanho próximo ao da bola de tênis. Assim como os alvos
pode ser substituídos por objetos do cotidiano, a bola pode ser trocada por uma bola de
tênis ou uma "bola de meia". Não existe equipamento de proteção próprio para este esporte.
Este jogo é praticado por duas duplas, sendo que uma detém os tacos (os
rebatedores) e a outra a bola (os lançadores). Cada rebatedor fica posicionado perto de um
alvo, com o taco tocando o chão dentro da base. Esta posição é referenciada como "taco no
chão". Os lançadores se posicionam fora do espaço entre as bases, normalmente atrás dos
alvos. Eles podem entrar no espaço entre as bases para pegar a bola, mas os lançamentos
devem sempre ser efetuados de trás da base de seu lado do campo.
Desenvolvimento do jogo
A dupla de lançadores tem por objetivo derrubar o alvo do lado oposto do campo através do
lançamento da bola. Ao conseguir derrubar o alvo adversário, alternam-se os papéis, os
lançadores tornam-se rebatedores, conquistando a oportunidade de pontuar, e os
rebatedores tornam-se lançadores.
A dupla de rebatedores procura defender o alvo dos arremessos adversários, podendo
rebater a bola o mais longe possível. Quando a bola é rebatida, um dos arremessadores
deve pegar a bola e voltar para trás do alvo, continuando o jogo. Durante o tempo em que a
dupla adversária corre atrás da bola, a dupla de rebatedores pode alternar de lado no
campo, batendo os tacos no meio da quadra, para marcar o ponto, e encostando o taco na
base oposta. Pode se repetir o processo até que um arremessador volte para trás do alvo
com a bola. Se os lançadores chegarem antes dos rebatedores na base, podem tentar
atingir o alvo com a bola.
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ATIVIDADE
Vamos lá... Agora é sua vez de usar a criatividade para confeccionar no jogo BETS /
BEISEBOL. Desenvolva seu taco, bolinha e sua casinha/alvo, com materiais recicláveis e/ou
acessíveis. Ex.: jornal, papelão, fita adesiva, cano, madeira, plástico, garrafa pet, giz,
pedrinha que risque o chão, etc.
Filme, tire foto e utilize para brincar nesse período da pandemia. Mas não se esqueça
de levar para a escola na volta às aulas para nossas aulas práticas.
Quero ver sua imaginação funcionar!

