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1-Complete os espaços das frases com: POR QUE, POR QUÊ, PORQUE ou PORQUÊ: 
 
 A)    ________ele sumiu da aula mais cedo? 
 B)    Não fui à festa________choveu. 
 C)    Eles estão revoltados, ______________? 
 D)    Quero saber o___________ do seu medo? 
 E)    Ele não procurou,________? 
 F)     Ninguém explicou o ________ de sua desistência. 
 G)    Desejo saber _________não compareceu à aula? 
 H)    ___________é sonhador o jovem cultiva ideias. 
  I )     A criança adoeceu________brincou na água quente. 
 J)     __________você não tirou os pães do forno logo? 
 K)    O pedreiro não terminou de colocar a cerâmica da casa, _________? 
 L)     O_________da minha insônia é a preocupação com as contas atrasadas. 
 M)    Vamos sair mais cedo da aula hoje________o professor faltou. 
 
 2. Complete os espaços usando MAS ou MAIS nos espaços: 
 
 a)    Os alunos queriam ______aula de Matemática. 
 b)    Enquanto______, melhor. 
 c)     Comprei um carro, ______não sei dirigir. 
 d)    Você tirou 10 na prova, ______ainda foi reprovado. 
 e)    A moça é ________bonita quando gosta de estudar. 
 f)     Esta mulher sempre gasta _______dinheiro com unhas e cabelos do que com as 

despesas da casa. 
 g)    Meu sítio é muito bom, ______eu não moro lá por causa dos bandidos. 
 h)    A mãe deu______ lapada no menino do que na menina. 
 
 
 3. Leia o texto abaixo retirado do Google Imagens e responda corretamente: 
 

 
 
 
 a)   Que gênero textual você acha que é este acima? 
 b)   Para que serve textos como esse? 
 c)   Onde podemos encontrar textos assim? 
 d)   Podemos perceber várias palavras escritas com a ortografia inadequada. Esses desvios 

à ortografia atrapalham nosso entendimento da mensagem? Explique. 
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 e)Reescreva cada palavra que está inadequada, consertando a sua ortografia. 
 

4.  Complete as frases abaixo com “MAU” ou “MAL”: 
 
  a)    Bruno era um ______aluno em matemática. 
  b)    Essa foto foi o ______na vida do protagonista. 
  c)    No fim, o _______venceu nessa história. 
  d)    O _______motorista atropelou o garoto. 
  e)    Bruno se deu _______na sua insistência. 

   f) Caiu de _____ jeito. 

   g) Antes só do que ______ acompanhado. 

   h) Vestido ____ feito. 

   i) Não leves a ____ o que estou dizendo. 

   j) Não há ____ que sempre dure, nem bem que nunca se acabe. 

 

5. Observe a imagem abaixo e assinale a única alternativa correta: 
 
 
a) A palavra “mal” usada neste texto está correta, pois é 
contrário de “bem”. 
b) A palavra “mal” usada neste texto está errada, pois deveria 
ser escrita “mau”. 
c) A palavra “mal” usada neste texto é contrário de “bom” 
d) A palavra “mal” usada neste texto está correta, pois é 
contrário de “bom”. 
e) A palavra “mal” neste texto indica o modo como o sujeito 
escreve, e nesse caso ela é contrário de “bom”. 
 

 

6. Sobre a escrita do texto abaixo, compreende-se que: 
 

 
a) A palavra “mais” indica uma oposição ao que foi 
dito antes. 
b) A palavra “mais” deveria ser escrita “mas”. 
c) A palavra “mais” é uma conjunção. 
d) A palavra “mais” foi usada sem intenção 
nenhuma pelo criador do título. 
e) O título “mais você” sugere um programa voltado 
mais para questões simples do dia a dia das 
pessoas. 

 

 

                                           MATEMÁTICA -8º ANO   

Assunto: Teorema do ângulo externo do triângulo .     
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  #Ângulo externo é o ângulo formado pelo prolongamento de um de seus lados com o 
outro lado. 

 

Ângulos na cor amarela- ângulos externos /  ângulos na cor azul- internos 

# O teorema do ângulo externo 

Em um triângulo, a medida de um ângulo externo é igual à soma das medidas dos 
ângulos internos não-adjacentes( ou seja, não vizinho) a ele. 

 

Sendo a, b e c os ângulos internos do triângulo ABC e d o ângulo externo, o valor de d é 

igual à soma de a e b, uma vez que c é o seu ângulo interno adjacente. 

Exemplo: 

         α( ângulo externo) =  60º + 40º = 100º 
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Exercícios: 

1) Calcule a medida do ângulo externo x: 

a) 

                                                                             

2) Para resolver os itens abaixo, monte uma equação para descobrir o  valor de x: 

a) 

 

 

Ciências 8° Ano 

RELEMBRANDO….  (Somente leia, analise e observe. As questões responda em seu caderno) 
Em nossos estudos sobre o tema Matéria e Energia, ao estudar sobre o assunto Energia, já revisitamos as fontes, 
recursos, formas e tipos de energia com alguns cálculos de Ec (Energia Cinética) e Ep (Energia potencial) e 
transformações de medidas. 
 

Neste roteiro estudaremos o consumo consciente de energia nas atividades humanas. 
 

Quando economizamos energia elétrica não estamos apenas poupando dinheiro. Estamos também colaborando para o 

uso racional dos recursos da natureza. Nos locais em que existem usinas termelétricas, por exemplo, economia de energia 

elétrica significa menos combustível queimado. Isso acarreta menos poluição, menor contribuição para o aquecimento 

global e, ao mesmo tempo, poupa recursos não renováveis, como petróleo, carvão mineral e gás natural.  
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8° Ciências 

Entenda um pouco mais destes recursos e suas vantagens e desvantagens na utilização de energia. 

PRATICANDO/ ATIVIDADES.... 
1) Releia a tabela de comparação das fontes energéticas e indique: 

a) Uma fonte de disponibilidade limitada.............................. b) uma fonte de disponibilidade 
ilimitada:........................... 

c) Uma fonte energética barata:...............................................   d) uma fonte energética 
cara:...................................... 
e) Uma fonte energética renovável:.......................................     f) uma fonte energética 
renovável:............................... 
g) Uma fonte energética poluente (provoca efeito estufa) ........................    
h) uma fonte não poluente:.......................... 

 
2) Observe as figuras abaixo e responda: 
 

Figura I 
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Figura II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Segundo a figura I, qual aparelho mais consome energia? O que faria para diminuir o consumo de energia deste 
aparelho:..................................................................................................................................................................
....... 

b) Segundo a figura II, a etiqueta de consumo de energia desse fogão é A. De acordo com esta especificação e 
sendo um consumidor consciente você compraria esse produto? 
Justifique:......................................................................................... 
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8° Ano história 

                                                 Segunda Revolução Industrial 

 

Com o desenvolvimento efetivo da atividade industrial em diversas partes do mundo, os 

donos dos meios de produção e capitais começaram a direcionar recursos financeiros 

para o desvendamento e criação de novas tecnologias como procedimentos produtivos, 

máquinas, equipamentos entre outros, todos com intuito de dinamizar e acelerar a 

produtividade e automaticamente os percentuais de lucros. 

 

Desse modo, grande parte dos avanços tecnológicos foi derivada de pesquisas científicas 

que são realizadas para o aperfeiçoamento industrial. Esse processo é contínuo, pois 

constantemente busca novos materiais, novas tecnologias e métodos de produção com o 

objetivo de ampliar as margens de lucros. 

 

O período que mais marcou os avanços tecnológicos foi entre o final do século XIX até 

meados do século XX, quando o mundo vivenciou uma série de avanços na tecnologia, 

medicina entre outros. Os fatos de maior destaque, assim com na Primeira Revolução 

Industrial, foi em relação a inventos e descobertas, dessa vez o que impulsionou foi, sem 

dúvida, o petróleo, o motor a combustão, utilização do aço e o uso da força das águas na 

geração de energia elétrica, com a criação das usinas hidrelétricas. 

 

O conjunto de novidades tecnológicas favoreceu uma flexibilização produtiva na atividade 

industrial, posicionando países que lideram o processo de industrialização como algumas 

nações européias, além dos Estados Unidos e Japão que ingressaram na Segunda 

Revolução Industrial. 

 

A Segunda Revolução Industrial focalizou a produção no seguimento de indústrias de 

grande porte (siderúrgicas, metalúrgicas, petroquímicas, automobilísticas, transporte 

ferroviário e naval). Essa etapa da indústria mundial produziu profundas modificações no 

contexto do espaço geográfico no qual essa revolução foi desenvolvida. 

 

As revoluções industriais são processos que estão ligados diretamente aos avanços 

tecnológicos que determinam o sucesso de cada uma delas. 



 
  
 
                             Prefeitura Municipal de Piúma 

Secretaria Municipal de Educação 

COLETÂNEA DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS PLANEJADAS PELOS DOCENTES DA REDE 
MUNICIPAL DE PIÚMA 

Estudante realize as atividades no seu caderno. - E. M. F MANOEL DOS SANTOS PEDROZA 

 

1. O que foi a Revolução Industrial? Quando e onde aconteceu? 

2. Antes da indústria, como o homem produzia aquilo que era necessário para a sua 

sobrevivência e comércio? 

3. Quais foram os fatores que levaram a Inglaterra a ser a pioneira nessa revolução? 

4. Quais são as principais características da Revolução Industrial? 

5. Quais as consequências da Revolução Industrial? 
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8° ano Geografia 

Subdesenvolvimento e os problemas sociais 

São várias as causas do subdesenvolvimento de um país, e essa condição gera muitos problemas sociais. 

Os problemas sociais provocados pela desigualdade de renda e o desemprego têm aumentado ao passo 

que cresce o intenso processo de globalização da economia e dos meios de produção no mundo. 

As desigualdades sociais e econômicas fazem parte de todos os países, independentemente de ser rico ou 

pobre, embora seja mais efetivo em nações subdesenvolvidas que sofrem com as consequências oriundas 

do período colonial. São várias as causas que contribuem para a condição de subdesenvolvimento em que 

se encontram muitos países. Dentre elas, as principais são: 

- Disparidade em relação à distribuição da renda, ou seja, uma grande parcela da população recebe baixos 

rendimentos, o que contribui para o agravamento da pobreza. Geralmente a riqueza permanece nas mãos 

de uma minoria, enquanto a maioria vive com sérios problemas sociais. 

- Nível baixo de escolaridade: esse item é resultado das diferenças de rendimento, desse modo, muitas 

crianças em idade escolar são forçadas a deixar os estudos para desenvolverem algum tipo de trabalho, 

com a finalidade de contribuir com a renda familiar. 

- Condições extremamente precárias de moradia: O modo de moradia das pessoas reflete a classe à qual a 

pessoa pertence, os bairros da periferia são desprovidos dos serviços públicos básicos (água tratada, 

esgoto, iluminação, entre outros). A partir da segunda metade do século XX, os centros urbanos tiveram um 

vultoso crescimento, no entanto, o aumento não foi acompanhado pela infraestrutura, formando bairros 

marginalizados. 

- A fome e a subnutrição: em muitos países que se enquadram na condição de subdesenvolvidos, a 

população enfrenta a falta parcial ou total de alimentos, muitas vezes uma parcela da população não possui 

recursos financeiros suficientes que garantem o acesso à quantidade de calorias diárias que uma pessoa 

necessita. 

- Problemas relacionados à saúde: em nações de extrema pobreza, o acesso aos cuidados médicos é 

bastante restrito. A situação de saúde precária na qual se encontram milhões de pessoas espalhadas pelo 

mundo é proveniente da falta de alimentação equilibrada, de médicos, de saneamento básico, de água  

tratada entre muitos outros motivos. Saúde precária ocasiona um elevado índice de 

mortalidade infantil e uma baixa expectativa de vida. 

Atividades 

1- Não é correto afirmar que o subdesenvolvimento é uma ausência de desenvolvimento, 

mas, sim, a incompletude deste. Dessa forma, existem alguns critérios que definem se um 

país é ou não é subdesenvolvido. As afirmativas abaixo correspondem a esses critérios, 

exceto: 

a) Problemas sociais. 
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b) Expectativa de vida elevada. 

c) Baixos índices de industrialização. 

d) Dependência econômica e tecnológica. 

e) Problemas com infraestrutura. 

2- “Essa questão é recorrente aos problemas relacionados à Divisão Internacional do 

Trabalho, em que os países periféricos exportam matérias-primas e produtos 

industrializados de baixa tecnologia e importam produtos tecnológicos ou sistemas de 

tecnologia, geralmente vinculados à instalação de grandes empresas multinacionais. ”A 

que característica dos países subdesenvolvidos faz referência o fragmento acima? 

a) Dependência econômica 

b) Problemas em infraestrutura 

c) Baixos índices de industrialização 

d) Dependência tecnológica 

e) Problemas sociais 

3- Uma das características mais expressivas e preocupantes do subdesenvolvimento são 

os chamados problemas sociais, que resultam de processos históricos e da dependência 

em relação aos países que detêm o domínio econômico. Retire do texto alguns problemas 

que ocorrem nos países subdesenvolvidos. 

 

4- Cada uma das personagens adota uma forma diferente de designar os países “não 

desenvolvidos”. Cite-os. 
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Inglês 8° Ano 
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ARTE 8º ANO 

PROPORÇÃO DO DESENHO  

Siga o passo a passo para você chegar ao desenho final, como o modelo. Utilize a régua 

e a borracha, sempre que necessário, não desista da sua criação. 

Quando for colorir o seu desenho, utilize as cores que você mais gosta. 
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8° Ano Educação Física 

 

GINÁSTICA: 

CONDICIONAMENTO FÍSICO  x  CONSCIÊNCIA CORPORAL 

  

  

 Após estudarmos sobre GINÁSTICA e suas modalidades, faça uma pesquisa sobre 

as CONSEQUÊNCIAS DA PROFISSIONALIZAÇÃO PRECOCE. Em seu texto deverá 

conter: 

✔ Sobre qual modalidade ginástica você pesquisou? 
✔ Quais são os praticantes dessa modalidade? 
✔ Quais foram as consequências causadas à saúde dos praticantes? 

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________ 
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