
 

 

EMEF   “MANOEL DOS SANTOS PEDROZA” 

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

Aluno(a):______________________________________________________Turma:_____ 

Orientações: 
▪ É necessário o auxílio de um adulto para a execução das atividades; 
▪ Orientamos que as atividades sejam coladas no caderno do aluno para melhor organização; 

▪ Lembre-se de colocar a data e o número da atividade no caderno. 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 
Objetivo: 
▪ Estabelecer relações de intertextualidade e interdiscursividade que permitam a identificação e 

compreensão dos diferentes posicionamentos e/ou perspectivas em jogo, do papel da paráfrase e de 
produções como as paródias e a estilizações. 

 
Habilidades: 
 (EF69LP43) Identificar e utilizar os modos de introdução de outras vozes no texto – citação literal e 

sua formatação e paráfrase –, as pistas linguísticas responsáveis por introduzir no texto a posição do 
autor e dos outros autores citados (“Segundo X; De acordo com Y; De minha/nossa parte, penso/amos 
que”...) e os elementos de normatização (tais como as regras de inclusão e formatação de citações e 
paráfrases, de organização de referências bibliográficas) em textos científicos, desenvolvendo reflexão 
sobre o modo como a intertextualidade e a retextualização ocorrem nesses textos. 

 
 A intertextualidade é o fenômeno ocorrido no texto quando este faz referência a outro. A palavra 
intertextualidade é derivada de Inter (entre) + texto + dade = relação entre textos. A intertextualidade é, 
portanto, a presença de parte de um texto já existente dentro de um texto atual. Os tipos de 
intertextualidade são: 
 
Citação: Acréscimo de partes de outras obras numa produção textual, de forma que dialoga com ele; 

geralmente vem expressa entre aspas e itálico, já que se trata da enunciação de outro autor. Esse recurso 

é importante haja vista que sua apresentação sem relacionar a fonte utilizada é considerado “plágio”. Do 

Latim, o termo “citação” (citare) significa convocar. 

Paráfrase: recriação de um texto já existente mantendo a mesma ideia contida no texto original, 

entretanto, com a utilização de outras palavras. O vocábulo “paráfrase”, do grego (paraphrasis), significa 

a “repetição de uma sentença”. 

Paródia: perversão do texto anterior que aparece geralmente, em forma de crítica irônica de caráter 

humorístico. Do grego (parodès) a palavra “paródia” é formada pelos termos “para” (semelhante) e “odes” 

(canto), ou seja, “um canto (poesia) semelhante à outra”. Esse recurso é muito utilizado pelos programas 

humorísticos. 

Quando desejamos convencer alguém sobre a importância de um produto ou de uma informação, 

utilizamos o recurso da propaganda. Observe a propaganda a seguir e responda: 

 

Quando desejamos convencer alguém sobre a importância de um produto ou de uma informação, 

utilizamos o recurso da propaganda. Observe a propaganda a seguir e responda: 

 



 

 
1. O que a propaganda divulga? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

2. A propaganda faz uma relação de intertextualidade com uma obra literária. Qual é essa obra? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

3. A qual leitor se dirige o anúncio? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

LEIA OS TEXTOS A SEGUIR. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Está correta a alternativa: 
a) O texto 1 pertence ao gênero textual fábula. 
b) O texto 1 pertence ao gênero textual prosa. 
c) O texto 1 faz intertextualidade com o texto 2. 
d) O texto 2 faz intertextualidade com o texto 1. 
 
5. Dada as frases textuais “Minha terra tem palmeiras” e “Teus risonhos, lindos campos têm mais flores”, 
está correta a alternativa: 
a) As palavras destacadas são pronomes. 
b) “Tem” é pronome e “têm” é verbo. 
c) A primeira é verbo e está na terceira pessoa do singular; a segunda é verbo e está na terceira pessoa 
do plural. 
d) A primeira é verbo e está na primeira pessoa do singular; a segunda é verbo e está na primeira 
pessoa do plural. 
6. Dada a frase “Nossos bosques têm mais vida”, está correta a alternativa: 
a) “Mais” modifica o verbo “têm” e, portanto, exerce função de um advérbio. 
b) “Mais” modifica o verbo “têm” e, portanto, exerce função de um adjetivo. 
c) “Mais” modifica o verbo “têm” e, portanto, exerce função pronominal. 
d) N.D.A. (nenhuma das alternativas). 
7. O texto a seguir é uma paródia. Leia-o e, em seguida, crie a sua própria paródia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEXTO 1 – “Canção do exílio”, de Gonçalves Dias 

 

Minha terra tem palmeiras 

Onde canta o Sabiá, 

As aves, que aqui gorjeiam, 

Não gorjeiam como lá. 

 

Nosso céu tem mais estrelas, 

Nossas várzeas têm mais flores, 

Nossos bosques têm mais vida, 

Nossa vida mais amores. 

(...) 

TEXTO 2 – Hino Nacional Brasileiro 

(...) 

Do que a terra mais garrida 

Teus risonhos, lindos campos têm mais flores 

Nossos bosques têm mais vida 

Nossa vida, no teu seio, mais amores. 

(...) 

“Canto de regresso à pátria”, de Carlos 

Drummond de Andrade. 

 

Minha terra tem palmares 

Onde gorjeia o mar   

Os passarinhos daqui   

Não cantam como os de lá 

(...). 

Agora é a sua vez. Crie sua própria paródia. 

TÍTULO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTOR: 



 

 
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: 

 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: 

 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. 

 √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: 

 
3

5
 é um número racional. É também um número real 

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

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

 
 

ATIVIDADES 
 

 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 

 

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

 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? 

 

 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 
 

 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? 

 

 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? 

 

 Quais desses números são reais: 

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

 Dê exemplos de: 
a Três números racionais.                          
b Três números irracionais. 

 

 Verifique se o número √2 + √4  é racional ou irracional. 
 

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

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

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:  

1.  No seu livro didático, na página 38, faça a leitura do texto “O tempo da fábrica”. Depois de realizar a 

leitura, copiar e responder as atividades 1, 2 e 3. 

2. A segunda revolução industrial se caracterizou, dentre outros motivos, pelo desenvolvimento de novas 

ferramentas, fontes de energia e setores industriais, surgidos principalmente a partir da segunda metade 

do século XIX. Sobre as inovações da segunda revolução industrial, aponte a alternativa abaixo que 

está incorreta. 

a. Motor a combustão.                                   

b. Máquina a vapor. 

c. Petróleo. 

d. Energia Elétrica. 

 

3. Associe a coluna da esquerda, onde estão citadas descobertas de alguns produtos e tecnologias, 

com a coluna da direita, onde estão apresentadas suas aplicações industriai
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a. a-IV; b-II; c-I; d-III. 

b. a-III; b-I; c-IV; d-II. 

c. a-II; b-IV; c-I; d-III. 
d. a-III; b-IV; c-II; d-I. 

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

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

d) facilidade na compra de máquinas pelos artesãos que conseguiam financiamento para isso. 

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

 

5.O século XIX foi um momento repleto de invenções em vários campos do saber. Dentre elas, podemos 

destacar: 

a) O rádio, o telefone e a televisão 

b) A locomotiva, o automóvel e a vacina 

c) A fotografia, o cinema e a eletricidade 

d) O para-raios, a calculadora e o telégrafo. 

 

GEOGRAFIA 
 

América 

 

A América é o continente com maior extensão latitudinal, com a 

segunda maior área e o terceiro quantitativo populacional mais nu-

meroso. 

A América – que também costuma ser chamada de “Américas” 

quando tratada em seu todo – é um continente localizado nos he-

misférios norte, sul e ocidental, situando-se entre os oceanos Pa-

cífico 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 

a) Petróleo I) Iluminação pública 

b) Eletricidade II) Fertilizantes de origem mineral 

c) Aço III) Motores a combustão 

d) Fósforo, potássio e nitrogênio IV) Locomotivas e ferrovias 
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Com uma população de 1,002 bilhões de pessoas (2016), 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 varie-

dade étnica, envolvendo os inúmeros povos nativos que habitavam em tempos pré-colombianos, grupos 

identitários 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, pois, na América do Norte, há povos 

que falam idiomas derivados do latim, como o Francês e o Espanhol, enquanto na América Latina existem 

alguns países em que o inglês é uma das línguas oficiais adotadas. E isso sem falar nas centenas de idiomas 

de origem nativa, como o guarani, o amairá e muitos outros. 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 La-

tina é composta por países subdesenvolvidos e emergentes (o México, toda a América Central e a América 

do Sul). 

 

ATIVIDADES 

1- Quais são os oceanos que circundam o continente americano? 

_______________________________________________________________________________________ 

 

2- Cite alguns aspectos da população do continente americano. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

3- Com extensão territorial de 42 milhões de quilômetros quadrados, a América é o segundo maior conti-

nente. Essa grande porção territorial é subdividida em três grandes regiões, denominadas subcontinentes. 

Cite os três subcontinentes da América. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

4- De acordo com as características étnico culturais, como está dividido o continente americano? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

5 - Complete: América Latina e América Anglo-Saxônica são divisões do Continente 

Americano que seguem as características 

do____________________________________________________________________________________ 

continente. Em contrapartida a divisão em América do Norte, América Central e América do 

Sul levam em consideração os crité-

rios___________________________________________________________________________________ . 

 

6- Em que hemisférios do globo estão localizadas as terras americanas? 
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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. 
Objetivos da aula: 

 Compreender a essência da palavras diversidade dos seres vivos; 

 Reconhecer a diversidade de seres vivos que temos em nosso planeta. 

 Identificar as diferenças e semelhanças existentes entre os seres vivos, enumerar critérios para a 
classificação nos diferentes reinos. 

Metodologias: leitura interpretativa, após desenvolvimento da atividade reflexiva. 
Apresentação                                                                                                                                             
  
Texto 01 
 A biodiversidade pode ser definida, de maneira resumida, como a riqueza de espécies de um ecossistema. 
Esse conceito relaciona-se com o número de espécies de um local, mas também com a variação entre 
organismos da mesma espécie e sua abundância. Utilizado como sinônimo de diversidade biológica, o 
conceito de biodiversidade é essencial na ecologia e utilizado desde a década de 1980. Atualmente ouvimos 
falar muito da biodiversidade, principalmente da sua perda. Com o aumento das cidades e da atividade 
humana, muitos ambientes são destruídos e as mudanças climáticas tornam-se uma realidade cada vez 
mais inevitável. Com isso, temos uma redução da biodiversidade, que desencadeia prejuízo para o meio 
ambiente e até mesmo para a economia. 

 
O que é biodiversidade? 

Biodiversidade é um termo que designa a 
variedade de seres vivos de uma região, bem 
como a variação dos organismos dentro da 
mesma espécie. O termo em questão foi utilizado 
pela primeira vez em 1986, no 1º Fórum 
Americano Sobre Diversidade Biológica, 
organizado pelo Conselho Nacional de Pesquisa 
dos EUA (National Research Council, NRC, em 
inglês), pelo entomologista E. O. Wilson. Ele foi 
cunhado como sinônimo da expressão 
“diversidade biológica”, já utilizada. A diversidade 
biológica está definida na “Convenção sobre 
diversidade biológica”, que, segundo o Ministério 
do Meio Ambiente, “é um tratado da Organização 
das Nações Unidas e um dos mais importantes 
instrumentos internacionais relacionados ao meio 
ambiente”. Nesse documento, a diversidade 
biológica é definida da seguinte forma: 

“Diversidade biológica significa a variabilidade de organismos vivos de todas as origens, compreendendo, 
entre outros, os ecossistemas terrestres, marinhos e outros ecossistemas aquáticos e os complexos 
ecológicos de que fazem parte; compreendendo ainda a diversidade dentro de espécies, entre espécies e 
de ecossistemas.” Quando falamos em biodiversidade, devemos ter em mente, portanto, que ela existe em 
todos os locais do globo. Em algumas regiões do planeta, temos uma maior biodiversidade, sendo esse o 
caso de florestas tropicais. Em outras, como as regiões de deserto, ela é reduzida, porém ainda existente. 
O Brasil é considerado o país da 'megadiversidade': aproximadamente 20% das espécies conhecidas no 
mundo estão aqui”. 

 
Principais ameaças à biodiversidade 

A ação do homem impacta negativamente os outros seres vivos, provocando, por exemplo, extinções e 
perda de habitat. Dentre as principais ameaças atuais à biodiversidade, podemos citar: 

c) Poluição; 
d) Expansão urbana; 
e) Expansão da agricultura e pecuária; 

f) Consumismo, que leva à exploração exagerada dos recursos naturais; 
g) Introdução de espécies exóticas; 

https://mundoeducacao.uol.com.br/biologia/especie-biologica.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/biologia/ecossistemas.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/biologia/ecologia.htm
https://www.google.com/url?client=internal-element-cse&cx=010178560479257371445:mr4ko1lt60u&q=https://mundoeducacao.uol.com.br/biologia/mudancas-climaticas.htm&sa=U&ved=2ahUKEwjLnInD-bXpAhUCILkGHV3VDxcQFjAAegQIARAB&usg=AOvVaw0T6DSP_DwWNJUPsM12KD5M
https://mundoeducacao.uol.com.br/biologia/seres-vivos.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/planeta-terra.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/floresta-tropical.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/biologia/impactos-ambientais.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/biologia/habitat-nicho-ecologico.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/biologia/poluicao.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/recursos-naturais.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/biologia/especies-exoticas-invasoras-1.htm
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h) Mudanças climáticas. 
Importância da preservação da biodiversidade 

Todas as espécies do mundo são importantes e garantem o equilíbrio dos ecossistemas. Uma 
espécie completamente extinta de um local causa grandes impactos naquele ecossistema, uma vez que as 
espécies interagem entre si e também com o ambiente em que vivem. 

Atividade 

Questão 01- A biodiversidade constitui uma das propriedades fundamentais da natureza e tem sido muito 

debatida em diversas reuniões internacionais. O que é Biodiversidade?  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 
Questão 02 - Quais as possíveis consequências da perda da biodiversidade? Explique. 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
Questão 03 - Biodiversidade, ou diversidade biológica, é um tema bastante atual e importante para o Brasil, 
pois abre excelentes perspectivas de acesso às modernas tecnologias e oportunidades para troca de 
experiências e intercâmbio com a comunidade científica internacional de diversos níveis. Alargam tais 
perspectivas o fato de o Brasil estar entre os cinco primeiros países que possuem a maior variedade de 
organismos vivos, de comunidades e ecossistemas. Assinale a resposta que define biodiversidade: 
a) Biodiversidade é o conjunto de todas as espécies que vivem no ecossistema aquático. 
b) Biodiversidade é o conjunto de todas as espécies de seres vivos (microrganismos, plantas e animais), 
que compõe a vida na Terra, e os ecossistemas dos quais fazem parte. 
c) Biodiversidade é o conjunto de todas as espécies de plantas e pássaros que habitam o planeta. 
d) Biodiversidade é o conjunto de todas as espécies de planta existentes na Terra. 
e) Biodiversidade é o conjunto de todas as espécies de fitoplâncton existentes na Terra. 
 

Texto 02 - Classificação dos Seres Vivos 
A classificação biológica ou taxonomia é um sistema que organiza os seres vivos em categorias, 

agrupando-os de acordo com suas características comuns, bem como por suas relações de parentesco 
evolutivo. É usada a nomenclatura científica que facilita a identificação dos organismos em qualquer parte 
do mundo. Através desse sistema, os biólogos buscam conhecer a biodiversidade, descrevendo e 
nomeando as diferentes espécies e organizando-as de acordo com os critérios que definem. 
 
As Categorias Taxonômicas 
No sistema de classificação biológica são usadas as categorias para agrupar os organismos segundo as 
suas semelhanças. A categoria básica é a espécie, que se define como os seres semelhantes que são 
capazes de se reproduzir naturalmente e gerar descendentes férteis. Animais da mesma espécie são 
reunidos em outra categoria, o gênero. Todos que pertencem ao mesmo gênero são agrupados em famílias, 
que são agrupadas em ordens, que por sua vez se reúnem em classes, reunidas em filos e por fim temos 
os reinos. Os reinos são, portanto, a última categoria na hierarquia e se subdividem até chegar à espécie, 
categoria mais básica. Então, temos: 

Reino ⇒ Filo ⇒ Classe ⇒ Ordem ⇒ Família ⇒ Gênero ⇒ Espécie 
 
Como se Classificam as Espécies? 
Um animal pode ser conhecido por diversos nomes em regiões diferentes, entretanto, para facilitar a 
identificação dos animais, a nomenclatura científica é adotada internacionalmente. Lineu desenvolveu em 
1735 a nomenclatura binomial, composta por dois nomes, cujo primeiro é escrito em letra maiúscula e define 
o gênero, e o segundo tem letra minúscula e define a espécie. Os nomes científicos devem ser escritos em 
latim e destacados em itálico ou grifados. Assim, por exemplo, o nome científico do cão é Canis familiaris. O 
nome Canis também pode ser usado sozinho, indicando somente o gênero, sendo, portanto, comum aos 
animais que tenham relação de parentesco, nesse caso podendo ser o cão ou o lobo (Canis lupus) ou outro 
do gênero. 
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Atualmente o sistema que utilizamos para 
classificar os seres vivos obedece a uma 
hierarquia que vai do Reino à Espécie. Dessa 
forma temos: Espécie – Gênero – Família – 
Ordem – Classe – Filo – Reino. Ou seja, 
Espécies semelhantes são agrupadas em uma 
categoria que chamamos de Gênero. Logo, 
gêneros são conjuntos de espécies diferentes 
entre si, mas com características semelhantes 
entre elas. É o caso dos lobos e dos cães, que 
são de espécies diferentes mas pertencem ao 
mesmo gênero, por exemplo. 

A mesma lógica aplica-se às demais divisões: 
Famílias são grupos de gêneros semelhantes 
entre si, que juntas formam as Ordens, que por 
sua vez são agrupadas por suas afinidades e 

formam as Classes, que juntas formam um Filo, que por fim, são agrupados nos Reinos. 
CARACTERÍSTICAS DOS CINCO REINOS DOS SERES VIVOS 

Todas as espécies que fazem parte de um determinado reino têm características semelhantes quanto a 
desenvolvimento e funcionamento. A seguir, vejamos onde ocorrem essas relações de parentesco que 
definem os reinos da natureza: 
Nutrição. Autotrófica (produzem seu próprio alimento) ou heterotrófica (se alimentam de outros seres vivos). 
Organização celular. Unicelulares (possuem apenas uma célula) ou pluricelulares (têm duas ou mais 
células). 
 Tipologia celular. Eucariontes (o material genético está rodeado por uma membrana) ou procariontes (não 
possuem membrana). 
Respiração. Aeróbia (necessitam oxigênio) ou anaeróbia (não utilizam oxigênio). 
Reprodução. Sexuada, assexuada ou por esporos. 
Locomoção. Autônoma ou imóvel. 

A CLASSIFICAÇÃO DOS SERES VIVOS EM CINCO REINOS 
Reino animal: É o mais evoluído e se divide em dois grandes grupos: vertebrados e invertebrados 
Reino vegetal: As árvores, as plantas e demais espécies vegetais fazem parte do reino Plantae, um dos 
mais antigos e que se caracteriza por sua natureza imóvel, pluricelular e eucariontes.  
Reino fungi: Esse nome é utilizada para designar o reino dos fungos, que abrange as leveduras, os bolores 
e todas as espécies de cogumelos.  
Reino protista: Esse grupo é o mais primitivo dos eucariontes e dele provêm todos os outros. 
Reino monera: É o reino dos seres vivos microscópicos e abarca os organismos procariontes (arqueas e 
bactérias). 

Questão 04 - Quais são os cinco Reinos citados no texto? 

Questão 05 - Quais são os critérios usados para classificar os seres vivos? 

Questão 06 - Segundo o texto qual a importância de existir uma classificação científica dos organismos? 

Questão 07 - Segundo o texto qual o conceito biológico de espécie? 

 
ARTE 

Habilidades: (EF69AR05-06/ES)- Experimentar e analisar diferentes formas de expressão artística 
(desenho, pintura, colagem, quadrinhos, dobradura, escultura, modelagem, instalação, vídeo, fotografia, 
performance, etc.), percebendo as potencialidades e possibilidades de cada meio, materiais e 
instrumentos utilizados por diferentes artistas brasileiros. 

LUZ E SOMBRA 

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 
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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. 
De acordo com a página 13 e 14 do nosso livro de artes, podemos observar duas obras que tem 
sombra e luzes. Analise as duas imagens no livro e leia o texto de cada uma delas. 

  

ATIVIDADE 1 
Qual é a relação entre as obras? Faça a sua interpretação a partir da leitura dos textos de cada 
uma delas. 
 

ATIVIDADE 2 
Faça uma linda criação utilizando cores vivas, luzes e sombra, com base nas obras da página 
12 e 13 do livro de artes. 

INGLÊS 

OBJETIVO: Usar os pronomes interrogativos pra formar frases. 

 

                           PRONOMES INTERROGATIVOS EM INGLÊS 

 

WHO: QUEM 

WHERE: ONDE 

WHAT: O QUE, QUAL 

WHY: POR QUE 

WHEN: QUANDO 

HOW: COMO 

 

 

 

1 – USE O PRONOME INTERROGATIVO CORRETO. 
 
A - __________is your first name?                               B - __________old are you ? 
 
C - __________do you live ?                                        D - __________are you today? 
 
E - __________is your favorite color, blue or red ?       F -___________are you from? 
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G - __________does she study English?                        H - __________are you going to travel? 
 
I - ___________is the bathroom? It’s right there ! 

                                                                                                                                 

EDUCAÇÃO FÍSICA 
Objeto de conhecimento / conteúdo: Práticas corporais de aventura – Práticas corporais de aventura 
com a natureza. 
Objetivo: (EF89EF19) Experimentar e fruir diferentes práticas corporais de aventura na natureza, valori-
zando a própria segurança e integridade física, bem como as dos demais, respeitando o patrimônio natural 
e minimizando os impactos de degradação ambiental. 
      (EF89EF20) Identificar riscos, formular estratégias e observar normas de segurança para supe-
rar os desafios na realização de práticas corporais de aventura na natureza. 
      (EF89EF21) Identificar as características (equipamentos de segurança, instrumentos, indumen-
tária, organização) das práticas corporais de aventura na natureza, bem como suas transformações históri-
cas. 

 
PCA - PRÁTICAS CORPORAIS DE AVENTURA 

 
 As PCA – Práticas Corporais de Aventura são divididas de duas formas, as PCAN (Prática Corporal 
de Aventura na Natureza) e as PCAU (Práticas Corporais de Aventura Urbanas). 
 As Práticas Corporais de Aventura se diferenciam das demais modalidades esportivas devido a 
estarem relacionadas a um maior grau de risco e adrenalina. Os termos esporte ou desporto radical, de 
aventura ou de ação são usados para designar desportos com maior grau de risco físico, dado às 
condições de altura, velocidade ou outras variantes em que são praticados, ou seja, em relação direta com 
o meio ambiente. O meio ambiente refere-se ao conjunto de fatores físicos, biológicos e químicos que 
cerca os seres vivos, influenciando-os e sendo influenciado por eles. Desta forma, em se tratando das 
Práticas Corporais de Aventura o meio ambiente pode ser definido como tudo aquilo que cerca o 
praticante, tudo o que está ao seu redor. Estes esportes por oferecerem mais riscos do que os desportos 
em geral se tornam mais emocionantes, mas também exigem um maior esforço físico e maior controle 
emocional. Antigamente, esportes radicais eram atividades que envolviam paraquedismo, snow board e 
vôo livre, com o passar do tempo, outras atividades foram criadas e incluídas como rafting, trekking, 
escalada, montanhismo, mergulho, entre outras. Os esportes radicais quando praticados como um lazer 
ou atividade recreativa podem ser muito agradáveis, mas se não se tomar os devidos cuidados poderão 
gerar acidentes e até a morte do praticante. 
 A definição de esporte de aventura, também conhecido como esporte da natureza, surgiu no final 
da década de 1980 e início da década de 1990, quando foi usado para designar esporte de adultos como o 
paintball, surfe, alpinismo, montanhismo, paraquedismo, bungee jumping, trekking , ciclismo de montanha, 
que antes eram esportes praticados por um pequeno grupo de pessoas, passaram a se tornar populares 
em pouco tempo. 
 Diferenças entre práticas radicais e de aventura: 

i) AVENTURA: Realizadas em ambientes naturais (ar, água, neve, gelo e terra), como exploração das 
possibilidades da condição humana. 

j) RADICAIS: Realizadas em manobras arrojadas e controladas, como superação de habilidades de 
desafio extremo. 

 
 

ATIVIDADE 
Responda as questões abaixo através do texto e de pesquisas. 
 
1- O que são práticas corporais de aventura? Destaque as principais características. 
 
2- Quais as diferenças dos esportes de aventura dos esportes radicais? 
 
3- Aponte as dificuldades encontradas para o desenvolvimento das práticas corporais de aventura na es-
cola. 
 
4- Quais os cuidados necessários para as práticas corporais de aventura na natureza? 
 
5- Que outros esportes de aventuras você conhece? De quais esportes você gostaria de participar? Por 
quê? 

 


