
 
 

 

 

 
 
 

EMEF “MANOEL DOS SANTOS PEDROZA”  
8° ANO - 5ª Coletânea de Atividades Pedagógicas - CAPs 

Aluno(a):____________________________________________________Turma:_____   
Orientações:  

• As respostas das atividades deverão ser registradas no caderno; 
• Estar atento a explicação do professor (a), no grupo de WhatsApp, para realizar a atividade com 
sucesso. 

 
• Fazer a atividade com atenção e capricho.  
• Leia a explicação com atenção e resolva as atividades na data determinada.  
• O tempo previsto para a realização da atividade são de 15 dias.  

 

LÍNGUA PORTUGUESA 
TIPOLOGIA TEXTUAL NARRATIVA 
Gênero textual: Conto  
Objetivo: 

▪ Conhecer as características e a estrutura dos contos. 
 Interpretar, deduzir e inferir os aspectos semânticos que envolvem o texto. 
 
Habilidades: 

 (EF69LP51) Engajar-se ativamente nos processos de planejamento, textualização, revisão/ edição e 
reescrita, tendo em vista as restrições temáticas, composicionais e estilísticas dos textos pretendidos e as 
configurações da situação de produção – o leitor pretendido, o suporte, o contexto de circulação do texto, 
as finalidades etc. – e considerando a imaginação, a estesia e a verossimilhança próprias ao texto 
literário. 

 
Leia o texto de texto de O. Henry, pseudônimo de William Sydney Porter, famoso contista norte-

americano do século XIX. 

Título: Vinte anos depois 

O policial, em ronda, subia a avenida de modo a causar impressão. Esse modo de se conduzir era-

lhe habitual e não calculado, pois, àquela hora, não se viam espectadores na avenida. Eram 10 horas da 

noite. Rajadas de vento frio, prenunciando chuva, haviam esvaziado as ruas. 

Verificando se as portas estavam abertas, como ia, fazendo girar o cassetete através de complicados 

e graciosos movimentos, virando-se a cada momento para inspecionar o pacífico logradouro, o policial, 

com seu corpo forte e seu porte insolente, constituía uma excelente imagem de um perfeito defensor da 

paz. A vizinhança era integrada por gente que se recolhia cedo. De quando em quando, viam-se as luzes 

de uma charutaria ou de uma lanchonete, que funcionava dia e noite. Entretanto, a maioria das portas das 

casas de negócios já estavam desde muito fechadas. 

Quando se encontrava no meio do quarteirão, o policial retardou subitamente sua marcha. À porta de 

uma loja de ferragens, então às escuras, estava encostado um homem, com um charuto apagado na boca. 

Quando se aproximou, o estranho esclareceu, com vivacidade. 

— Nada errado, seu guarda — confidenciou. — Estou apenas aguardando um amigo. Trata-se de um 

encontro combinado há 20 anos. Parece engraçado, não é? Bem, eu explicarei se o senhor ficar ciente de 

que está tudo certo. Há cerca de vinte anos, existia um restaurante, onde hoje está esta loja. Era o Big Joe 

Brady’s Restaurant. 

[...] 

O homem que se encontrava à porta da loja riscou um fósforo e acendeu um charuto. A luz revelou a 

fisionomia do estranho notívago — pálida, queixo quadrado, olhos penetrantes e uma pequena cicatriz 

junto à sobrancelha direita. Seu alfinete de gravata era um enorme diamante, caprichosamente engastado. 

— Na noite de hoje, há vinte anos explicou o desconhecido — jantei aqui no Big Joe Brady’s com 



 
 

Jimmy Wells, meu melhor amigo e mais decente criatura do mundo. Fomos criados aqui em Nova Iorque, 

como dois irmãos. Eu tinha 18 anos e Jimmy, 20. Na manhã seguinte, eu ia viajar para o Oeste, a fim de 

tentar a sorte. Quanto a Jimmy, porém, ninguém seria capaz de tirá-lo de Nova Iorque, que julgava a 

melhor cidade do mundo. Bem, combinamos que nessa noite nos encontraríamos aqui, exatamente vinte 

anos depois daquela data, quaisquer que fossem nossas condições e independentemente da distância que 

tivéssemos de vencer. Calculamos que, em vinte anos, cada um de nós já tivesse seu destino traçado e 

sua fortuna feita. 

— Tudo isso me parece muito interessante — interveio o militar. — Um longo pedaço de tempo entre 

os dois encontros. Assim o acho. Durante esse interregno, não teve qualquer notícia de seu amigo?  

[...]  

O homem, que esperava, tirou um bonito relógio, cravejado de pequenos diamantes.  

— Três minutos para as dez — esclareceu. — Eram exatamente dez da noite quando nos separamos 

aqui, à porta do restaurante.  

— O senhor se saiu bem no Oeste, não foi? — perguntou o policial.  

— Acertou. Espero que Jimmy tenha conseguido pelo menos a metade do que acumulei. Ele era 

trabalhador tanto quanto um bom sujeito. Tive de competir de maneira mais violenta, para conseguir 

realizar alguns dos meus negócios. Em Nova Iorque, é comum ser-se vítima da rotina. Julguei que minha 

ida para o Oeste pudesse lhe servir de estímulo.  

O policial girou o cassetete e moveu-se, dando um ou dois passos.  

— Vou andando. Espero que seu amigo apareça. Vai exigir que venha no horário certo?  

— Não creio que o exigirei. Acho melhor conceder-lhe, pelo menos, uma meia hora de tolerância. Se 

Jimmy ainda estiver vivo, estará aqui à hora combinada. Até já, seu guarda.  

— Boa noite! — disse o policial, prosseguindo na sua ronda, inspecionando as portas.  

[...]  

Passaram-se uns vinte minutos e, então, um homem alto, vestindo um comprido sobretudo, com a 

gola erguida até as orelhas, atravessou às pressas a rua, vindo do outro lado. Encaminhou-se diretamente 

para o estranho que esperava à porta da loja de ferragens.  

— Você é o Bob? — perguntou hesitante.  

— E você é o Jimmy Wells! — exclamou em resposta. — Que Deus seja louvado! [...]  

— Sim, você é o Bob. Estava certo de que estaria aqui, se ainda estivesse vivo. Bem, bem... vinte 

anos representam um longo tempo. O velho restaurante, Bob, foi demolido. Desejava que ainda estivesse 

aqui. Assim teríamos nele um novo jantar. Como o Oeste o tratou, meu velho?  

— Otimamente. Deu-me tudo que pedi. Você está muito mudado, Jimmy. Nunca imaginei que ficasse 

tão alto.  

— Oh, cresci, de fato, um pouco depois dos vinte.  

— Está se saindo bem em Nova Iorque, Jimmy?  

— Mais ou menos. Tenho um cargo num dos departamentos da Municipalidade. [...]  

[...] Na esquina, àquela hora, havia uma lanchonete toda iluminada. Quando chegaram à claridade 

das lâmpadas, ambos se voltaram, quase simultaneamente, para examinar as respectivas fisionomias.  

— Você não é o Jimmy Wells! — exclamou. — Vinte anos são um longo período, mas não tão longo 

para modificar o nariz de uma pessoa — de um nariz romano para um nariz chato.  

— Às vezes isso acontece — disse o homem alto. — Você está preso há dez minutos, seu Bob 

idiota. [...] É melhor não reagir, Bob. Agora, antes de irmos para a estação, está aqui um bilhete que me 

pediram para lhe entregar. Pode lê-lo aqui, junto à janela. É do patrulheiro Wells.  

O homem do Oeste abriu o pequeno papel dobrado, que lhe fora entregue. Suas mãos estavam 

firmes quando começou a ler, mas tremiam ligeiramente quando concluiu a leitura. O bilhete era bem curto. 



 
 

“Bob, compareci ao encontro à hora combinada. Quando você riscou o fósforo para acender o 

charuto, vi que ali estava um criminoso, procurado pela polícia de Chicago. Seja como for, eu não poderia 

prendê-lo. Assim, andei pelas imediações e consegui um detetive à paisana para efetuar a prisão.  

Jimmy” 

1. Sobre o narrador, responda.  

a) Apesar de o narrador ser de 3ª pessoa, ele conta a história a partir de um ponto de vista. Explique o 

ponto de vista adotado pelo narrador considerando as referências iniciais dadas às personagens: “O 
policial, em ronda, subia a avenida de modo a causar impressão.” e “À porta de uma loja de ferragens, 
então às escuras, estava encostado um homem.”.  

 

b) O narrador escreve uma fala do detetive: — Sim, você é o Bob. Estava certo de que estaria aqui, se 

ainda estivesse vivo. Bem, bem... vinte anos representam um longo tempo. O velho restaurante, Bob, foi 
demolido. Desejava que ainda estivesse aqui. Assim teríamos nele um novo jantar. Como o Oeste o tratou, 
meu velho?” Assinale o(s) item(ns) que explica(m) essa fala no conto.  

I. ( ) A fala mostra como o detetive convence Bob de que ele era Wells.  

II. ( ) A fala permite que o leitor também seja convencido de que o detetive era o amigo Wells.  

III. ( ) A fala é incoerente com o enredo, pois se trata de uma mentira.  

 
2. Justifique a presença desta descrição no corpo da narrativa: “O homem que se encontrava à porta da 

loja riscou um fósforo e acendeu um charuto. A luz revelou a fisionomia do estranho notívago — pálida, 

queixo quadrado, olhos penetrantes e uma pequena cicatriz junto à sobrancelha direita. Seu alfinete de 

gravata era um enorme diamante, caprichosamente engastado.”. 

4. Quais são as classes gramaticais de notívago e interregno, respectivamente? 

3. No conto se lê: “Bem, combinamos que nessa noite nos encontraríamos aqui, exatamente vinte anos 

depois daquela data, quaisquer que fossem nossas condições e independentemente da distância que 

tivéssemos de vencer. Calculamos que, em vinte anos, cada um de nós já tivesse seu destino traçado e 

sua fortuna feita.”. 

Discuta com seus colegas (ou com alguém de sua família) como esse enredo seria adaptado para os 
dias de hoje. Reescreva o trecho, considerando que, no século XIX, a menos que um mandasse 

sempre cartas a outro, pelo correio, eles não teriam como saber como cada um ficou em vinte anos. 
Hoje, a tecnologia permite que pessoas distantes se vejam. 
 

 
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. 
 
CONJUNTO DOS NÚMEROS RACIONAIS 

 



 
 

 

 

 

 
 
FRAÇÕES GERATRIZES 

 
 
ATIVIDADES 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

                                                                         
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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... 
 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

GEOGRAFIA 
Os Indicadores Sociais 

Os indicadores sociais podem ser utilizados para determinar se um país é rico, está em desenvolvimento 
ou é subdesenvolvido. Os indicadores sociais são meios utilizados para designar os países como sendo: 
Ricos (desenvolvidos), Em Desenvolvimento (economia emergente) ou Pobres (subdesenvolvidos). Com 
isso, organismos internacionais analisam os países segundo a: 

• Expectativa de vida (É a média de anos de vida de uma pessoa em determinado país). 

• Taxa de mortalidade (Corresponde ao número de pessoas que morreram durante o ano). 

• Taxa de mortalidade infantil (Corresponde ao número de crianças que morrem antes de completar 1 
ano). 

• Taxa de analfabetismo (Corresponde ao percentual de pessoas que não sabem ler e nem 
escrever). 

• Renda Nacional Bruta (RNB) per capita, baseada na paridade de poder de compra dos habitantes. 

• Saúde (Refere-se à qualidade da saúde da população). 

• Alimentação (Refere-se à alimentação mínima que uma pessoa necessita, cerca de 2.500 calorias, 
e se essa alimentação é balanceada). 

• Condições médico-sanitárias (Acesso a esgoto, água tratada, pavimentação etc.) 

• Qualidade de vida e acesso ao consumo (Correspondem ao número de carros, de computadores, 
televisores, celulares, acesso à internet entre outros). 

IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) 

Foi criado pela ONU (Organização das Nações Unidas) para tentar medir o grau econômico e, 
principalmente, como as pessoas estão vivendo nos países de todo o mundo.O IDH avalia os países 
em uma escala de 0 a 1. O índice 1 não foi alcançado por nenhum país do mundo, pois tal índice iria 
significar que determinado país apresenta uma realidade quase que perfeita, por exemplo, uma 
elevada renda per capita, expectativa de vida de 90 anos e assim por diante. 

Também é bom ressaltar que não existe nenhum país do mundo com índice 0, pois se isso ocorresse 
era o mesmo que apresentar, por exemplo, taxas de analfabetismo de 100% e todos os outros 
indicadores em níveis desastrosos. 

Atividades 

1- O que são os indicadores sociais? 

2- Quais aspectos são levados em consideração para qualificar um país desenvolvido ou 
subdesenvolvido? 

3- O que é o IDH? Como ele avalia os países? 

4- Você acha que o Brasil apresenta boas condições de vida para todos os brasileiros? Justifique sua 

resposta. 

5- Dentre o grupo de expressões abaixo, pesquise as definições de cada grupo: 

a) Expectativa de vida 

b) Taxa de mortalidade 



 
 

c) Taxa de analfabetismo 

6-Além da renda per capita do país, quais são os outros critérios levados em conta na avaliação do 
IDH? 

a) Mortalidade infantil, número de hospitais e número de analfabetos. 

b) Criminalidade, número de crianças matriculadas em escolas e acesso à energia elétrica. 

c) Número de casas com esgoto, número de analfabetos e número de anos que se espera que as 
crianças permaneçam na escola. 

d) Expectativa de vida, média de escolaridade dos adultos e número de anos que se espera que as 
crianças permaneçam na escola. 

 

CIÊNCIAS 

Objeto do conhecimento/ conteúdo: Temperatura e calor.  

 
Objetivos da aula:  

 Utilizar o conhecimento das formas de propagação do calor para justificar a utilização de 
determinados matérias (condutores e isolantes) na vida cotidiana, explicar o princípio de 
funcionamento de alguns equipamentos (garrafa térmicas, coletor solar etc.) e/ou construir soluções 
tecnológicas a partir desse conhecimento. 

 Avaliar o papel do equipamento termodinâmico para a manutenção na vida na Terra, para o 
funcionamento de máquinas térmicas e em outras situações cotidianas. 

 
Metodologias: Realização de leitura interpretativa, após realização da atividade reflexiva.  

 
A energia do Sol  
O sol é a única fonte de calor do planeta. Parte da energia solar que chega à Terra é absorvida pela 
atmosfera, pelos materiais e pelos seres vivos, aquecendo-os de maneira diferente. Em um dia ensolarado 
na praia, por exemplo, a água do mar possui uma temperatura amena quando comprada à areia da orla.  
 
Energia Térmica  

 

 

Equilíbrio térmico  



 
 

Se deixarmos uma xícara de chá quente sobre uma 
mesa, sabemos que após algum tempo a temperatura 
do liquido diminuirá. Inicialmente, o chá e o ambiente 
não tem a mesma temperatura, ou seja, as partículas 
que constituem cada um deles se agitam com 
intensidades distintas. Com o passar do tempo, o chá 
transfere para o ambiente uma parte de sua energia 
térmica e sua temperatura diminui. Esse processo 
termina apenas quando os dois corpos atingem a 
mesma temperatura. Dizemos que, nesse caso, eles 
estão em equilíbrio térmico.   

Imagine uma mistura de café com leite. O café, retirado de uma garrafa térmica, está a 50º C e o leite, 
retirado da geladeira, está a 5ºC. Essas são as temperaturas iniciais de cada bebida. Ao misturamos as 
duas, a temperatura do café diminuirá, porque ele estará cedendo calor para o leite. Contudo, a 
temperatura do leite aumentará, por ele estará recebendo calor. Essas transferências de energia ocorrem 
até que toda a mistura esteja a uma mesma temperatura, em equilíbrio térmico.  

Como medir a temperatura? 

A maioria das substâncias dilata-se quando aquecida e se contrai quando resfriada. 

Esses fenômenos estão relacionados ao aumento ou à diminuição de temperatura dos 

materiais. São denominados, respectivamente, dilatação e contração térmica. 

O termômetro é o instrumento que se baseia no 

equilíbrio térmico e na dilatação e contração de algumas 

substâncias: as termométricas. Exemplos: mercúrio e álcool 

comum. O termômetro é utilizado para medir a temperatura de 

um corpo ou do ambiente. Existem vários tipos de termômetros, 

entreeles, os termômetros clínicos, de superfície, de 

temperatura do ar e os meteorológicos. 

Escalas termométricas 

A necessidade de se quantificar (medir) as noções de quente e frio levou à invenção do 

termômetro e originou as diversas escalas termométricas. Os valores numéricos de uma 

escala termométrica são obtidos a partir de dois valores relativos a estados térmicos de 

referência, denominados pontos fixos: ponto de fusão do gelo e ebulição da água, aonível 

domar. 

Relaçõesentreescalastermométricas 
 

 
Com base nos fragmentos textuais, responda as atividades reflexivas abaixo:  



 
 

 
Atividade sobre calor temperatura fase 01 – Começando a Unidade 
 

1) Explique, com suas palavras, o que é calor. 

2) O que acontece com a temperatura de um suco quando colocamos cubos de gelo dentro dele?  

3) Como um termômetro mede a temperatura do corpo humano?  

4) Quando encostamos em um abjeto de metal e outro de madeira, parece que o metal está mais 

gelado que a madeira, mesmo que ambos estejam à mesma temperatura ambiente. Por que isso 

acontece?  

5) Qual é a relação entre a temperatura de um corpo e a energia cinética e suas partículas?  

6) O que ocorre quando dois corpos com temperaturas diferentes são colocadas em contato?  

7) Complete, usando o banco de palavras: 

a) Quando dois sistemas estão à mesma , e não há transferência de , 

podemos afirmar que eles estão em  . 

b) O conceito de sensação térmica está diretamente relacionado a uma de nossas percepções 

sensoriais. Esse sentido é o____________ . 

c) Ao indicar a temperatura do nosso corpo, o entra em equilíbrio térmico com ele, 

o que demora alguns_____ para acontecer. 

d) A temperatura é a quem e de a agitação térmica dos corpos. 

e) Em países como Inglaterra e EUA, a escala termométrica utilizada é a . 

f) A escala termométrica mais utilizada no mundo todo é a . 
 

 
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 

CELSIUS–FAHRENHEIT–TERMÔMETRO–TEMPERATURA–GRANDEZA–CALOR–TATO–EQUILÍBRIOTÉRMICO– 

MINUTOS 



 
 

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. 
 

INGLÊS 
TEMA: There to be (present) 

HABILIDADES:(EF08LI09)Avaliar a própria produção escrita e a de colegas, com base no contexto de 

comunicação( finalidade e adequação ao publico, conteúdo a ser comunicado,estrutura de frases). 

 

01-Look the picture and complete with there/ is or there are (Observe a figura e complete com There is/ 

there are): 

                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) ---------------------------------------------- one computer. 

b) ---------------------------------------------- two scissors. 

c) ---------------------------------------------- two markers. 

d) ---------------------------------------------- one school  bag. 

e) ---------------------------------------------- three pencils. 

f) ----------------------------------------------- one ruler. 
g) ---------------------------------------------- seven books. 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

Objeto de conhecimento / conteúdo: Esportes – Esportes de invasão ou territorial. 

Objetivo: (EF89EF04) Identificar os elementos técnicos ou técnico-táticos individuais, combinações 
táticas, sistemas de jogo e regras das modalidades esportivas praticadas, bem como diferenciar as 
modalidades esportivas com base nos critérios da lógica interna das categorias de esporte: rede/parede, 
campo e taco, invasão e combate. 

 
HANDEBOL 
  
 O handball, em inglês “hand” – mãos e “Ball”– bola. 

  Basicamente é um esporte dinâmico, bastando uma bola e alguns jogadores. São necessárias duas 
equipes de 7 jogadores, da qual um é  goleiro. O goleiro, durante suas defesas, dentro da sua área, é o 
único jogador que pode encostar a bola no pé. Em qualquer outro caso, a bola deverá ser quicada, 
arremessada ou recebida com as mãos. O goleiro pode sair de sua área para receber a bola e terá a posse 
de bola se a mesma desviar pela linha de fundo. 
Nenhum outro jogador pode penetrar na área do goleiro. Se o fizer de forma intencional será marcado, pelo 
árbitro, falta ou tiro de sete metros (equivalente ao pênalti do futebol). 
  Por sua vez, os jogadores não podem segurar a bola por mais de três segundos, ou dar mais de 
três passos com ela.  



 
 

  O tiro lateral é executado estando um dos pés do jogador em cima da linha lateral. Os adversários 
devem estar, pelo menos, a 3 metros de distância no momento da cobrança. 
  O tiro de 7 metros ocorre quando um jogador, durante o ato de arremessar a bola a gol, é impedido 
por uma falta. O jogador que executa o tiro de 7 metros deve estar com seus pés antes da linha dos 7 
metros sem, nem mesmo, encostar-se à mesma. 
   Em termos gerais, é um esporte com bola, em que duas equipes disputam quem marca mais gols. 
A partida é composta por dois tempos de 30 minutos cada, com intervalo de 10 minutos. É permitido tomar 
a bola do adversário com as mãos abertas, porém arrancar a bola ou agredir o adversário é contra as 
regras. 

 
ATIVIDADES 
1- Complete: O goleiro é o único jogador que pode em sua área de gol defender o lance com 
_____. 
A) Mãos. 
B) Pés. 
C) Cabeça. 
D) Todas as alternativas acima. 
 
 
2 - Em um time, quantos jogadores podem estar presentes na quadra? 
A) 8 jogadores e 1 goleiro. 
B) 7 jogadores e 1 goleiro. 
C) 6 jogadores e 1 goleiro. 
D) 5 jogadores e 2 goleiros. 
 
 
3 - Quantos passos e quantos segundos o jogador pode dar com a bola presa na mão? 
A) Livre, depende do jogador. 
B) 3 segundos e 3 passos. 
C) 3 segundos e 5 passos. 
D) 5 segundos e 3 passos. 

 
ARTE 

(EF69AR04) Analisar os elementos constitutivos das artes visuais (ponto, linha, forma, direção, cor, 

tom, escala, dimensão, espaço, movimento etc.) na apreciação de diferentes produções artísticas. 

GRAFITE 

O grafite é um tipo de arte urbana caracterizado pela produção de desenhos em locais públicos 
como paredes, edifícios, ruas, etc. 
É bastante usado como forma de crítica social, e, além disso, é uma maneira de intervenção direta 
na cidade, democratizando assim, os espaços públicos. 
 
Exemplo: 
 

 
Povos Nativos dos 5 Continentes, Rio de Janeiro 
 
ATIVIDADE: 
 



 
 

Agora é sua vez! Vamos fazer um grafite utilizando letras e desenhos e o seu nome como destaque. 
Seja criativo! 
 
Exemplo: 
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