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EMEF “MANOEL DOS SANTOS PEDROZA” 

8° Ano - 8 ª 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 
 

RELAÇÃO ENTRE TEXTOS 
Coesão e coerência: Análise do gênero textual “artigo de opinião”  

Objetivo: 

 Perceber efeitos de sentido decorrentes do uso da coesão sequencial e referencial em diversos 
textos. 

 
Habilidades: 

 (EF06LP12) Utilizar, ao produzir texto, recursos de coesão referencial (nome e pronomes), re-
cursos semânticos de sinonímia, antonímia e homonímia e mecanismos de representação de 
diferentes vozes (discurso direto e indireto). 

 
1. A coesão em textos argumentativos: 

 

 Quando determinados elementos são empregados para articular, sequenciar ou encadear 
os diferentes segmentos de um texto, ocorre a coesão textual.  

 Para que um texto esteja coeso, são empregados articuladores textuais.  

 Esses articuladores contribuem para a sequencialidade do texto, garantindo a progressão e 
a continuidade textual. 

 
2. Artigo de opinião: 

 

 É um texto argumentativo cuja finalidade é apresentar um ponto de vista sobre determinado 

assunto e defendê-lo com argumentos coerentes, a fim de convencer o leitor e fazê-lo re-

pensar suas opiniões.  

 Trata-se de um texto persuasivo, dividido, geralmente, em três partes (introdução, desenvol-

vimento e conclusão).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 O artigo de opinião traz a interpretação que o autor tem sobre um tema.  

 Para convencer o leitor dessa interpretação, ele usa argumentos (dados, ex-

plicações, razões etc.) para fundamentar sua opinião. Ele desenvolve o raci-

ocínio organizando o texto em partes, o que é fundamental para atingir o ob-

jetivo de persuadir o leitor. A estrutura do texto inclui os seguintes elementos: 

 Contextualização: ideia geral do assunto, que pode ser um fato, uma lem-

brança, uma afirmação genérica, uma experiência pessoal, uma citação.  
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 Tese: afirmação de uma ideia em que se acredita e que se quer defender.  

 Argumentos: explicações para que a tese seja aceita como verdadeira, pode ser 

uma experiência, uma informação, a opinião de uma autoridade etc.  

 Conclusão: confirmação da tese, ponto de chegada após a argumentação. 

 

 

 

 

 
 

3. Coesão por pontuação: 

 

 Os sinais de pontuação servem para estruturar as frases, marcar pausas e entonações e 

são empregados de acordo com as necessidades de expressão dos escritores, de modo que 

dê sentido e clareza ao texto. 

EXERCÍCIOS: 

TEXTO 1 - "A posição social da mulher de hoje" 

Ao contrário de algumas teses predominantes até bem pouco tempo, a maioria das 

sociedades de hoje já começam a reconhecer a não existência de distinção alguma entre homens 

e mulheres. Não há diferença de caráter intelectual ou de qualquer outro tipo que permita considerar 

aqueles superiores a estas.  

Com efeito, o passar do tempo está a mostrar a participação ativa das mulheres em inúmeras 

atividades. Até nas áreas antes exclusivamente masculinas, elas estão presentes, inclusive em 

posições de comando. Estão no comércio, nas indústrias, predominam no magistério e destacam-

se nas artes. No tocante à economia e à política, a cada dia que passa, estão vencendo obstáculos, 

preconceitos e ocupando mais espaços.  

Cabe ressaltar que essa participação não pode nem deve ser analisada apenas pelo prisma 

quantitativo. Convém observar o progressivo crescimento da participação feminina em detrimento 

aos muitos anos em que não tinham espaço na sociedade brasileira e mundial.  

Muitos preconceitos foram ultrapassados, mas muitos ainda perduram e emperram essa 

revolução de costumes. A igualdade de oportunidades ainda não se efetivou por completo, 

sobretudo no mercado de trabalho. Tomando-se por base o crescimento qualitativo da 

representatividade feminina, é uma questão de tempo a conquista da real equiparação entre os 

seres humanos, sem distinções de sexo. 

TEXTO 2 - A mulher no Brasil de hoje 

A mulher, até recentemente, possuía pouca participação de destaque no cenário nacional. 

Normalmente envolvida nas atividades do lar e na criação dos filhos, a presença feminina, na 

maioria das profissões, era rara ou de valor secundário, inclusive na questão do ganho salarial. No 

século passado, os nomes mais famosos do universo feminino estavam concentrados na área 

artística e cultural, tais como a música, o teatro ou a escrita. (...)  

O cenário da participação feminina no cotidiano brasileiro atual é bem diferente. Não existem 

mais diferenças entre as capacidades e possibilidades de ambos os sexos. Muito pelo contrário, e 

fruto [como consequência] da iniciativa da mulher brasileira de buscar a própria qualificação 

profissional aliada às [e das] políticas governamentais exclusivas sobre o tema, observa-se hoje 

que não existem mais barreiras para o seu progresso individual. (...) 

Da mesma forma, no cenário internacional, constata-se a presença da mulher brasileira com 

projeção e importância. A designação feminina para ocupar as representações nacionais no 

exterior, tais como embaixadas, consulados e a destacada vaga de representante do País na 

 Ao escrever um artigo de opinião, fazemos escolhas e organizamos nosso raciocínio 

para levar o leitor a aderir à nossa opinião. Se esse percurso estiver mal estruturado, 

o objetivo de persuadir o leitor será malsucedido. Por isso, além de ser fundamental 

planejar o texto, é importante escolher como apresentar os argumentos.  

 Algumas possibilidades: perguntar e responder; expor o problema e propor solução; 

apresentar argumentos favoráveis e contrários; fazer comparações; dar vários exem-

plos.  
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Organização das Nações Unidas (ONU) atestam a importância desse fato no crédito ao 

desenvolvimento atingido pelo Brasil nos últimos anos. 

Portanto, observa-se, no despertar de mais uma nova década, que a situação social da mulher 

na sociedade brasileira atual é consideravelmente relevante e imprescindível. Mais ativa em áreas 

específicas, tais como a política, economia, educação superior e na diplomacia, a mulher brasileira 

se firma na atualidade como clara demonstração do amadurecimento da democracia brasileira, 

fundamentada na igualdade de oportunidades e na plena possibilidade de ascensão social. 

1. Sobre a ascensão da mulher no cenário nacional, esses dois textos apresentam opiniões 

a) complementares 

b) conservadoras 

c) contraditórias 

d) inconsistentes 

 

2. Qual a informação principal do Texto 1? 

a) A necessidade de equiparação entre os seres humanos 

b) O crescimento da participação feminina na sociedade 

c) As diferenças intelectuais entre homens e mulheres 

d) Os preconceitos contra a mulher no mercado de trabalho 

 

3. No Texto 1, há uma opinião expressa pelo autor do texto no trecho: 

a) "Ao contrário de algumas teses predominantes até bem pouco tempo" 

b) "Estão no comércio, nas indústrias, predominam no magistério e destacam-se nas artes."  

c) "No tocante à economia e à política, a cada dia que passa, estão vencendo obstáculos" 

d) "... é uma questão de tempo a conquista da real equiparação entre os seres humanos" 

 

4. Nos dois textos predominam o emprego da linguagem 

a) coloquial 

b) literária 

c) culta 

d) informal 

 

5. O texto 2 é um exemplo de 

a) artigo científico 

b) artigo de opinião 

c) reportagem 

d) resenha 

 

6. Qual é o assunto do Texto 2? 

a) A atuação da mulher no mercado de trabalho  

b) A igualdade da mulher na relação ao homem 

c) A liderança feminina na ONU 

d) A participação da mulher no contexto nacional 

 

7. Em relação ao estudo no que diz respeito à coesão textual, faça os exercícios do livro 
didático “reflexão sobre o uso da língua: coesão textual” das páginas 229 a 231. 

 
 

MATEMÁTICA 
Campo Temático: Números.         

Objeto de Conhecimento:Valor numérico em expressões algébricas. 
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Habilidades:EF08MA06: Resolver e elaborar problemas que envolvam cálculo do valor numérico 
de expressões algébricas, utilizando as propriedades das operações. 

 

MONÔMIO 

 

Monômio ou termo algébrico é toda expressão algébrica determinada por apenas um número real, uma 

variável ou pelo produto de números e variáveis. Nos monômios não se encontra o uso da adição ou da 

subtração, pelos menos explicitamente.  

 

Monômios:  
 

Não Monômios:  
 
 

Partes de um monômio 
 

Um monômio é dividido em duas partes, um número, que é o coeficiente do monômio e uma 
variável ou o produto de variáveis (letras), inclusive suas potências, caso existam. 

 2x → 2 é o coeficiente desse monômio e x é sua parte literal; 
 3xy2 → 3 é o coeficiente desse monômio e xy2 é sua parte literal; 
 wz → 1 é o coeficiente  desse monômio e wz é sua parte literal. 

 

 

Grau de um monômio 
Para um monômio com coeficientes não nulos, temos que seu grau se dará através da soma entre 
os expoentes da parte literal. 

 1/2x2y3z4 → esse é um monômio do 9º grau (2 + 3 + 4 = 9); 
 bcd → esse é um monômio do 3º grau (1 + 1 + 1+ = 3). 
 25 → esse é um monômio de grau zero (ausência da parte literal); 
 Entre os monômios 2x2, 1/3x3 e 0,5x5 o de maior grau é 0,5x5. 

Semelhança entre monômios 
Dois ou mais monômios são semelhantes quando suas partes literais são iguais. 

 3xy e 2/5xy são iguais, pois possuem a mesma parte literal xy; 
 0,5a3b2 e 10a3b2 são iguais, pois possuem a mesma parte literal a3b2; 
 - 4vwz, 2,3vwz e 1/3vwz são iguais, pois possuem a mesma parte literal vwz. 

 

Adicionando e/ou subtraindo monômios 
Na adição de monômios com a mesma parte literal, adicionaremos os coeficientes entre si e man-
teremos a parte literal. 

 2mn + 14mn + 5mn = 21mn (2 + 14 + 5 = 21); 
 2,5 x2y + 1,5x2y – 0,5x2y = 3,5x2y (2,5 + 1,5 – 0,5 = 3,5); 
  3/2cd3 – 1/2cd3 + 5/2cd3 = 7/2cd3 (3/2 – 1/2 + 5/2 = 7/2). 

. 

 

EXERCÍCIOS 

01. Dê o grau de cada um dos seguintes monômios:  

A) 5x²                                   D) a³b²                                    G) 6abc  

B) 4x5y³                                E) 7xy                                     H) 9x³y²z5  

C) – 2xy²                              F) – 5y³m4                                  

 

02. Dê o coeficiente e a parte literal de cada um dos seguintes monômios:  

A) 8c                                    D) 0,5m4                                 G) – 2a³m  

B) 4xy²                                 E) – x²y³                                  H) abc  

C) – 5ax                               F) – 3x5am²                             I) – am 

 

https://planosdeaula.novaescola.org.br/fundamental/habilidade/EF08MA06
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03. Calcule as adições de monômios:  

A) (+7x) + (- 3x)                 D) (- 2m) + (- m)                     G) (+ 5x) + (- 5x)  

B) (- 8x) + (+ 11x)              E) (+ 5a²) + (- 3a²)                  H) (+ 6a) + (- 4a)  

C) (- 2y) + (- 3y)                 F) (+ 2x) + (- 8x)                     I) (- 5a) + (+ a)  

 

04. Calcule as subtrações de monômios:  

A) (+ 8x) – (- 3x)                D) (- 5x) – (- 11x)                   G) (- 6y) – (- y)  

B) (+ 7y) – (+ 7y)               E) (- 3a) – (+ 4a)                    H) (- 6x) – (- x)  

C) (+ 2n) – (+ 5n)               F) (- m) – (- m)                        I) (+ 4x³) – (- 2x³)  

 

05. Reduza os termos semelhantes:  

A) 7x – 5x + 3x                                   E) ab – ab + 5ab  

B) 2y – y – 10y                                   F) 4x³ - x³ + 2x³  

C) 4a + a – 7a                                    G) 10x – 13x – x   

D) x² + x² - 2x²                                    H) 8x – 10x + 4x 

 
 

CIÊNCIAS 
Objetivos de aprendizagem: Reconhecer que o ar existe, identificando fatores que constatem sua presença 

Habilidade: (EF07CI12) Demonstrar que o ar é uma mistura de gases, identificando sua composição, e 

discutir fenômenos naturais ou antrópicos que podem alterar essa composição. 

Apresentação  
O ar atmosférico é constituído por uma mistura de diversos gases, como o nitrogênio, oxigênio, gás 

carbônico e gases nobres. O oxigênio e o nitrogênio são os gases mais abundantes, sendo que os outros 
gases são encontrados em quantidades menores. Além dos gases citados, o ar atmosférico também 
apresenta vapor de água (cuja quantidade depende de alguns fatores como clima, temperatura e local), que 
se apresenta na forma de neblina, nuvens e chuva. No ar também encontramos em suspensão poluentes, 
poeira, cinzas, microrganismos e pólen. 
O oxigênio (O2) presente no ar atmosférico é de extrema importância para a manutenção da vida no 

planeta, pois ele é o gás utilizado na respiração de todos os seres vivos e também é necessário para que 
ocorra a combustão. Calcula-se que o ar atmosférico seja composto por aproximadamente 21 % de oxigênio.   
O nitrogênio (N2) compõe aproximadamente 78% do ar atmosférico, e é de extrema importância para todos 
os seres vivos, pois participa da formação de diversas moléculas orgânicas necessárias para o seu 
metabolismo. De todos os organismos vivos, apenas alguns microrganismos são capazes de captar o 
nitrogênio (ciclo do nitrogênio). 
O gás carbônico (CO2) é encontrado em proporções muito pequenas na atmosfera, contribuindo com 
apenas 0,03% da composição do ar. É um gás de extrema importância para a realização da fotossíntese 
pelos vegetais, e é liberado para a atmosfera através da combustão e também pela respiração dos animais. 
Dentre os gases nobres que fazem parte da composição do ar podemos citar: argônio (Ar), neônio (Ne), 
radônio (Rn), hélio (He), criptônio (Kr) e xenônio (Xe), sendo que eles compõem cerca de 0,93% do ar 

atmosférico.  
O vapor de água que também participa da composição do 
ar provém da evaporação das águas de rios, mares e lagos, 
respiração dos seres vivos, transpiração das plantas, 
evaporação da água do solo e evaporação da água de 
dejetos (fezes e urina de animais). 
Efeito Estufa 
O efeito estufa é um fenômeno natural ocasionado pela 
concentração de gases na atmosfera, os quais formam uma 
camada que permite a passagem dos raios solares e a 
absorção de calor. 

Esse processo é responsável por manter a Terra em uma temperatura adequada, garantido o calor 
necessário. Sem ele, certamente nosso planeta seria muito frio e a sobrevivência dos seres vivos seria 
afetada. 
Como ocorre o efeito estufa? 

Quando os raios solares atingem a superfície terrestre, devido a camada de gases de efeito estufa, 
em torno de 50% deles ficam retidos na atmosfera. A outra parte atinge a superfície terrestre, aquecendo-a 
e irradiando calor Os gases de efeito estufa podem ser comparados a isolantes, pois absorvem parte da 
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energia irradiada pela Terra. O que acontece é que nas últimas décadas a liberação de gases de efeito 
estufa, em virtude de atividades humanas, aumentou consideravelmente. 
Com esse acúmulo de gases, mais quantidade de calor está sendo retida na atmosfera, resultando no 
aumento de temperatura. Essa situação dá origem ao aquecimento global. 
 

Os principais gases de efeito estufa são: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vapor de água (H2O): encontrado em suspensão na atmosfera. 
Monóxido de Carbono (CO): gás incolor, inflamável, inodoro, tóxico, produzido pela queima em condições 
de pouco oxigênio e pela alta temperatura do carvão ou outros materiais ricos em carbono. 
Dióxido de Carbono (CO2): expelido pela queima de combustíveis utilizados em veículos automotores à 
base de petróleo e gás, da queima de carvão mineral nas indústrias, e da queima das florestas. 
Clorofluorcarbonos (CFC): composto formado por carbono, cloro e flúor, proveniente dos aerossóis e do 
sistema de refrigeração. 
Óxido de Nitrogênio (NxOx): conjunto de compostos formados pela combinação de oxigênio com o 
nitrogênio. É usado em motores de combustão interna, fornos, estufas, caldeiras, incineradores. 
Dióxido de Enxofre (SO2): é um gás denso, incolor, não inflamável, altamente tóxico, formado por oxigênio 
e enxofre.  
Metano (CH4): gás incolor, inodoro e se inalado é tóxico. É expelido pelo gado, ou seja, na digestão dos 
animais herbívoros, decomposição de lixo orgânico, extração de combustíveis, dentre outros. 
Fenômenos Naturais 

A primeira questão a ser esclarecida sobre o tema é que não se devem confundir fenômenos naturais 
com desastres naturais. Por uma questão cultural, as pessoas associam a palavra “fenômeno” a episódios 
grandiosos, que possuem a condão de trazer grandes consequências, como ciclones, terremotos, vulcões, 
maremotos e tantos outros. 
Grande parte daquilo que o senso comum entende como fenômeno natural é, na verdade, um desastre 
natural. O importante a salientar é que todo desastre natural é um fenômeno natural. 
Fenômenos naturais são todos os eventos da natureza. Assim como a chuva, a transformação de uma 
lagarta em borboleta ou o nascimento de um bebê urso na Coreia do Norte fazem parte desse conceito. 
Fenômeno natural e fenômeno artificial 

As relações e as diferenças entre fenômenos naturais e artificiais são bem fáceis de entender. 
Apenas para reforçar o conceito, o fenômeno é um evento que pode ser identificado, observado, descrito e 
explicado. 
O fenômeno artificial é todo aquele provocado pela ação do homem. A luz elétrica, a roda que move 

veículos, a internet, todos são exemplos de fenômenos artificiais. 
O nascimento de um novo ser humano é um fenômeno natural, mas pode ser induzido artificialmente, 
através de um processo cirúrgico. Na verdade, o homem desenvolveu técnicas para fertilização e 
fecundação artificial. O curso de um rio é um fenômeno natural, mas o homem constrói barragens e muda 
esse curso de modo a atender suas próprias necessidades, gerando energia ou levando água a regiões 
secas, melhorando a qualidade de vida das populações locais.  
Fenômenos naturais – Exemplos de maravilhas da natureza e espetáculos assustadores 

  

Enquanto o homem persegue sua própria consciência, a natureza segue proporcionando fenômenos 
maravilhosos e espetáculos assustadores. 
 
1 – Vulcões 
Os vulcões são estruturas geológicas através das quais substâncias do interior da terra são expelidas por 
meio de uma abertura. As fendas são abertas pela atividade vulcânica no interior da terra rompendo o 
bloqueio de rochas mais frágeis, lançando magma, cinzas e gazes no exterior. 
2 – Neve 
A neve é um fenômeno natural capaz de construir paisagens ao mesmo tempo fascinantes e desoladoras. 
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Acontece quando a temperatura está mais de 20 graus abaixo de zero, o que faz com que se formem cristais 
nas nuvens, que se juntam no percurso até o solo e voltam a ficar congelados. 
3 – Raios 
Os raios fazem parte do pacote de eventos assustadores. Trata-se de uma descarga de energia, que chega 
a atingir 125 milhões de volts, lançada na terra, capaz de produzir grandes estragos, como abrir valas no 
chão. 
4 – Terremotos 
Os terremotos estão na categoria dos fenômenos naturais mais temidos pelo homem, capazes de arrasar 
cidades inteiras. 
São acarretados por uma falha geológica, decorrente da movimentação das placas tectônicas e da 
deformação das rochas. Além dos tremores, o terremoto pode abrir fendas na terra. 
5 – Tsunami 
Trata-se de um fenômenos originado por erupção vulcânica, terremoto ou outro evento natural, que provoca 
um movimento de água, formando uma onda que pode se movimentar por milhares de quilômetros. 
Eventualmente, encontro a costa e as ondas de pouco mais de um metro se transformam em gigantes que 
podem superar os 30 metros. 
6 – Pororocas 

A pororoca é o fenômeno causado pelo encontro do Rio com o mar, cuja principal característica é o estrondo 
do choque entre as duas massas de água e a formação de ondas. 
Atividade 
 

1- Observe o gráfico. Ele representa a composição de 100 litros de ar seco na troposfera. 
- Quadrados pintados de cinza escuro: 78% de um tipo de gás. 
- Quadrados brancos: 21% de outro gás. 
- O único quadrado cinza: menos de 1% de um grupo de outros gases.  
Sobre os tipos de gases e sua quantidade em relação a 100 litros de ar, 
podemos afirmar que: 
a) o gás em menor quantidade é o gás oxigênio. 
b) o gás em maior quantidade é o gás nitrogênio. 
c) o gás em maior quantidade é o gás carbônico. 
 d) o gás em maior quantidade é o gás oxigênio. 

 
2-  Veja a charge abaixo. 

Ela mostra que o equilíbrio da atmosfera (a 
camada de ar que envolve a Terra) foi alterado 
pela ação do homem. Podemos dizer que os 
gases que provocam o aquecimento global são:  
a) o gás metano e o gás carbônico. 
b) o gás oxigênio e o metano. 
c) o gás carbônico e o oxigênio. 
d) o gás carbônico e o nitrogênio. 

 
 

3- O que é o efeito estufa e qual sua importância para a vida em nosso planeta? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

 
4- Ao longo do tempo sofremos com a destruição da camada de ozônio, desencadeada 

principalmente pelo processo de desenvolvimento industrial, liberando substâncias que a 
degradaram. Qual a importância da camada de ozônio para nosso planeta? 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
 

GEOGRAFIA 
Objetivo / Habilidade: (EF08GE07) Analisar os impactos geoeconômicos, geoestratégicos e geopolíticos 
da ascensão dos Estados Unidos da América no cenário internacional em sua posição de liderança global 
e na relação com a China e o Brasil. 

 

América: desigualdades economias e sociais entre latinos e anglo-saxões. 

 

https://3.bp.blogspot.com/-e8jk14eEPYc/V-6D9s6QvbI/AAAAAAAADTw/yGp24aQ36d4A1GKR5qFK0A5ecMjlFxauQCK4B/s1600/capture-20160930-122513.png
https://1.bp.blogspot.com/-VEVJkTy2GQE/V-6Bmm4W3vI/AAAAAAAADTY/u2zPlEIXwao-PzxlCETrtitCYHrKlEszwCK4B/s1600/capture-20160930-121504.png
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A divisão socioeconômica do continente americano classifica a América em duas regiões: 

América Anglo-Saxônica e América Latina. 

 

Mas por que nosso continente é separado dessa forma? 

 

A regionalização socioeconômica divide os países a partir do desenvolvimento econômico 

e social. Na atualidade, é facilmente observável uma diferença no nível de 

desenvolvimento econômico e social dos países da América Anglo-saxônica se comparado 

aos países da América Latina. 

Os dados do Índice de Desenvolvimento Humano todos os anos apresentam quase 

sempre o mesmo resultado: Canadá e Estados Unidos com os melhores índices de 

desenvolvimento do continente americano. 

Mas por que a América Anglo-saxônica é mais desenvolvida do que a América Latina? Sem 

dúvida são perguntas importantes e complexas de ser respondidas. 

Porém, alguns fatores podem nos ajudar a entender melhor isso. O modelo colonial, por 

exemplo, contribui para isso. Enquanto Estados Unidos e Canadá foram, na sua maioria, 

colônias de povoamento, todos os demais países da América foram, predominantemente, 

colônias de exploração. 

As colônias de povoamento eram desenvolvidas por imigrantes que tinham como 

propósito, proporcionar uma vida melhor para aqueles que viviam na própria colônia. Por 

isso, buscavam o desenvolvimento econômico e social da colônia. Quando a colônia se 

transformou em país, tudo que tinha sido desenvolvido na colônia ficou como herança aos 

países que surgiam. 

As colônias de exploração, por outro lado, eram desenvolvidas para gerar riquezas para os 

países da Europa. Assim, não tinham nenhum tipo de compromisso com a qualidade de vida 

de quem vivia nas colônias. Dessa forma, pouco se investiu nessas colônias, e quando elas 

se transformaram em países, receberam como herança uma infra-estrutura insignificante. 

Um país não se torna desenvolvido apenas por ter sido colônia de povoamento. Da mesma 

forma que um país não é subdesenvolvido apenas por ter sido colônia de exploração. Do 

período em que eram colônias aos dias atuais muita coisa aconteceu na história dos países 

americanos. O modelo colonial sem dúvida influenciou, porém não determinou o que cada 

país seria no futuro. Sem dúvida, as atuais decisões políticas contribuem para manter essa desigualdade 

entre os países. 

 

ATIVIDADES 
SOBRE A AMÉRICA, COM BASE NO TEXTO QUE VOCÊ LEU, RESPONDA: 

 

1). Na sua avaliação, por que alguns países americanos se tornaram desenvolvidos enquanto outros sub-

desenvolvidos? O que provocou diferenças no nível de desenvolvimento? 

 

2). Para você, por que essas desigualdades persistem até os dias atuais? 

 

3) O que pode ser feito para que as desigualdades econômicas e sociais entre os países da América dimi-

nuam ou terminem? 

 

4) Quais são os dois países americanos que apresentam os melhores indicadores sociais? 

 

5) Diferencie a colonização de povoamento da colonização de exploração. 
 
 

HISTÓRIA 
Objeto de conhecimento/conteúdo: A Formação dos Estados Unidos 

Objetivos de aprendizagem: (EF08HI07) Identificar e contextualizar as especificidades dos diversos 

processos de independência nas Américas, seus aspectos populacionais e suas conformações territoriais. 
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LEIA COM ATENÇÃO: 

Colonização inglesa da América 

A primeira tentativa inglesa de colonização da América se deu no reinado da poderosa Elizabeth I. 

Em 1585, essa rainha deu permissão a um nobre inglês, Sir Walter Raleigh, para iniciar a 

colonização da parte norte da América. 

Sir Raleigh fundou um pequeno povoado, na costa leste da América, o qual batizou de Virgínia. 

Mas essa primeira experiência inglesa de colonização da América fracassou, e esse fracasso 

deveu-se, sobretudo, a fome, ás doenças e a resistência indigena. 

A Segunda tentativa inhlesa 

No início do século XVII, a monarquia inglesa fez uma nova tentativa: confiou a duas grandes 

companhias de comércio a tarefa de iniciar a colonização da América do Norte. Essas companhias 

eram formadas por comerciantes interessados no transporte de pessoas e mercadorias com a 

intenção de lucro, eram portanto, empresas e capitalistas. 

      Para atrair pessoas, essas companhias lançaram uma propaganda promotendo terra férteis e 

uma nova vida áqueles que embarcassem para a América. Na Inglaterra, essa propaganda atraiu 

pessoas de diferentes origens e condições sociais. 

      Além dos ingleses, outros europeus de diferentes origens foram para América do Norte em 

busca de uma vida melhor. Esses grupos todos constituíram inicialmente a população das Treze 

Colônias da América do Norte, que podemos agrupar em: colônias do Norte ou Nova Inglaterra, 

colônias do Centro e colônias do Sul. 

Economia colonial 

O desenvolvimento das Trezes Colônias variou de acordo com as condições geográficas e os 

interesses dos colonos.  

    As colônias do Sul se desenvolveram com base na grande propriedade escravocrata, a 

plantation , onde geralamente se explorava um único produto destinado ao mercado externo. 

     Já as colônias do Centro-Norte desenvolveram-se com base na pequena propriedade, na 

policultura, na produção de manufatura e no comércio triangular: um comércio lucrativo que 

envolvia a América do Norte, a Africa e as Antilhas. 

      Essas diferenças entre o Centro-Norte e o Sul refletiam-se no relacionamento dessas áreas 

com a metropóle. Enquanto o Centro-Norte foi se desenvolvendo com certa independência 

econômica e financeira, o Sul evoluiu  mantendo estreita dependencia da Inglaterra. 

      No aspecto político, as Treze Colônias desenvolveram-se com grande autonomia. Cada colônia 

tinha sua assembleia, que era encarregada de elaborar leis, votar orçamento e administrar o 

recolhimento dos impostos. Por isso, desde cedo os colonos americanos desenvolveram hábitos e 

sentimentos de autonomia em relação à metrópole inglesa. A força politica e econômica dos 

colonos americanos ajuda a explicar a sua capacidade de resistência e organização. 

A Inglaterra aperta o laço 

As colônias eram administradas por governadores nomeados pelo rei inglês. Os governadores 

recebiam assessoria de uma assembleia eleita por colonos que ficava responsável pelo 

recolhimento de tributos. 

Desde o início, as colônias inglesas na América tiveram autonomia política e administrativa, se 

comparadas ao modelo espanhol e português. 

Isso acabou gerando uma consciência nos colonos de que eles não precisavam da Inglaterra para 

se desenvolverem. Dois séculos mais tarde, este pensamento seria o indutor do processo de 

Independência. 

Principais causas da Independeência 

O processo de independência das Treze Colônias ocorreu ao longo do século XVIII e teve como 

pano de fundo as disputas territoriais entre os colonos ingleses e franceses. 
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A Guerra dos Sete Anos, que elevou a crise financeira da Grã-Bretanha, fez com que os britânicos 

aumentassem os impostos cobrados nas treze colônias a fim de cobrir as despesas de guerra. 

      Além disso, os colonos também receavam que a metrópole não os socorreria em caso de 

ataques indígenas, o que acabou provocando um sentimento de que haviam sido "esquecidos" pela 

metrópole.Com a difusão das ideias iluministas da Europa e sua mensagem de liberdade política, 

os colonos entenderam que poderiam dispensar o governo britânico. 

O estopim para formalizar a independência foi o Imposto do Selo estabelecido pela Grã-Bretanha 

e a imposição do monopólio da venda do chá à Companhia das Índias Orientais, sem a aprovação 

dos colonos. 

 

ATIVIDADES 

1. A conquista colonial inglesa resultou no estabelecimento de três áreas com 

características diversas na América do Norte. Com relação às chamadas "colônias do sul", 

é correto afirmar: 

a) Baseava-se em uma economia escravista voltada principalmente para o mercado externo de 

produtos, como o tabaco e o algodão. 

b) Consolidou-se como o primeiro grande polo industrial da América com a transferência de 

diversos produtores de tecidos vindos da região de Manchester. 

c) Baseava-se, sobretudo, na economia familiar e desenvolveu uma ampla rede de relações 

comerciais com as colônias do Norte e com o Caribe. 

d) Baseava-se em uma forma de servidão temporária que submetia os colonos pobres a um 

conjunto de obrigações em relação aos grandes proprietários de terras. 

2. “O que queremos dizer com a Revolução? A guerra? Isso não foi parte da Revolução; foi 

apenas um efeito e consequência dela. A Revolução estava nas mentes das pessoas e foi 

levada a cabo de 1760 a 1775, no curso de quinze anos, antes que uma gota de sangue fosse 

derramada em Lexington”. (John Adams para Jefferson, 1815) 

Dentre os vários fatos que antecederam a Independência dos EUA, em 1776, não podemos 

incluir: 

a) a Guerra dos Sete Anos, entre França e Inglaterra. 

b) a Lei do Selo. 

c) a Lei Townshend. 

d) a Guerra de Secessão. 

 

3. Faça o que se pede: 

a) Conceitue escravo; 

b) Conceitue servo; 

c) Escreva um trecho diferenciando escravo de servo temporário, no contexto das Treze Colônias. 
 

ARTE 
Habilidade: (EF69AR31-06/ES) Relacionar as práticas artísticas às diferentes dimensões da vida social, 
cultural, política, histórica, econômica, estética e ética, percebendo a formação da arte brasileira na 
identidade do povo que constitui essa nação. 

ARTE MEDIEVAL 

A arte medieval é aquela que foi produzida durante o período da Idade Média (século V ao XV). Com 

as principais produções no campo da arquitetura, pintura e escultura, a arte medieval se destacou pela 

construção de igrejas, catedrais e palácios. 

Tendo florescido na Europa durante a Idade Média, os vitrais foram amplamente utilizados na ornamentação 
de igrejas e catedrais, uma vez que o efeito da luz do sol que, por eles, penetrava, conferia uma maior im-
ponência e espiritualidade ao ambiente, efeito reforçado pelas imagens retratadas, em sua maioria cenas 
religiosas. 

https://www.todamateria.com.br/guerra-dos-sete-anos/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Idade_Média
https://pt.wikipedia.org/wiki/Igreja_(edifício)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Catedral
https://pt.wikipedia.org/wiki/Luz_solar
https://pt.wikipedia.org/wiki/Espiritualidade
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ATIVIDADE 1 
De acordo com a obra acima representando a arte medieval o vitral, desenhe em seu caderno uma mandala 
e faça uma linda colagem com materiais diversos. Capriche! 
 

INGLÊS 

OBJETIVO: Trabalhar frases de rotinas diárias com o uso do pronome possessivo. 

Habilidade: (EF06LI07-ES) Formular hipóteses sobre a finalidade de um texto em língua inglesa, com 

base em sua função, estrutura, organização textual e pistas gráficas, considerando os diversos 

gêneros textuais. 

 

1 – NUMEREAS FRASES COM AS FIGURAS. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EDUCAÇÃO FÍSICA 
Objeto de conhecimento / conteúdo: Esportes – Esporte de invasão. 
Objetivo: (EF67EF06) Analisar as transformações na organização e na prática dos esportes em suas dife-
rentes manifestações (profissional e comunitário/lazer). 
      (EF67EF07) Propor e produzir alternativas para experimentação dos esportes não disponíveis 
e/ou acessíveis na comunidade e das demais práticas corporais tematizadas na escola. 

 
 

BASQUETE 
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       Em 1891, o longo e rigoroso inverno de Massachussets (EUA) tornava impossível a prática 

de esportes ao ar livre. Foi então que o diretor do Colégio Internacional da Associação Cristã de Moços 

(ACM), convocou o professor canadense James Naismith, e confiou-lhe uma missão: pensar em algum tipo 

de jogo sem violência que estimulasse seus alunos durante o inverno, mas que pudesse também ser 

praticado no verão em áreas abertas. O nome vem do inglês basketball, que significa literalmente "bola no 

cesto". 

Regras 

1. Cada partida tem duração de 40 minutos, sendo dividida em quatro tempos (quartos) de 10 minu-
tos. Em caso de empates ao final do jogo, são permitidas prorrogações de 5 minutos. 

2. O jogo começa quando um dos árbitros lança a bola para cima. A bola será, então, disputada pelos 
dois jogadores que se encontram no círculo central a partir do momento em que ela atingir o ponto 
mais alto de sua trajetória. 

3. O manejo da bola deve ser feito somente com as mãos. É proibido, entretanto, caminhar com ela 
em mãos por mais de dois passos. Deslocamentos maiores com a bola devem ser feitos quicando-
a continuamente. 

4. A cesta (ponto) é feita quando a bola atravessa o cesto adversário. Cada cesta de campo vale 2 
pontos. Quando é feita antes da linha dos 3 pontos, vale, obviamente, 3 pontos. Por fim, um cesto 
de lance livre tem o valor de 1 ponto. 

5. É permitido a um jogador cometer no máximo 5 faltas. A partir disso, ele será eliminado da partida 
em questão. 

6. Regra dos 24 segundos: A equipe com a posse de bola tem 24 segundos para levar a bola ao cesto 
da equipe adversária e tentar lançá-la. 

Cada jogador de um time é classificado em uma posição. Há cinco posições em um time tradicional: 
Posição dos Jogadores 

 Armador - Esse jogador é, em geral, o melhor driblador e melhor passe de bola do time. 

 Lançador - Geralmente o melhor arremessador do time. Esse jogador defende o armador e se move 
em torno da quadra para tentar ganhar espaço e fazer um arremesso que não seja bloqueado pelo 
oponente; 

 Ala/pivô - O ala/pivô fica geralmente próximo da cesta e se movimenta para se desmarcar e rece-
ber a bola em condições de um arremesso intermediário. Eles são também muito habilidosos com 
rebotes; 

 Ala/lateral - o extremo é em geral o jogador mais versátil do time, possuindo equilíbrio entre as vá-
rias habilidades. 

 Pivô - também chamado de central, costuma ser o jogador mais alto do time. O papel do central é 
estabelecer uma posição próxima à cesta, permitindo-lhe um arremesso fácil. Na defesa, ele tenta 
bloquear os arremessos e pegar os rebotes. 

Quadra 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BASQUETE EM CADEIRA DE RODAS 
 
 O esporte surgiu nos Estados Unidos em 1946 quando veteranos da segunda guerra mundial 
começaram a praticar um basquetebol adaptado com cadeira de rodas. 
Enquanto isso na Inglaterra VT veteranos também usam cadeira de rodas para jogar netball, uma versao 
mais antiga da disputa no Hospital de Reabilitação da Coluna em Stoke Mandeville, berço do Movimento 
Paralímpico. 
 O basquetebol em cadeira de rodas atravessou o Atlântico em meados da década de 50, com a 
participação dos americanos nos jogos de Stoke Mandeville, percursor dos Jogos Paralímpicos. O esporte 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Língua_inglesa
http://www.educacaofisica.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=168#topo
http://www.educacaofisica.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=168#topo
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foi disputado na primeira edição de evento, em Roma 1960, esteve em todas as edições dos jogos desde 
então. 
 

ATIVIDADE 
 
1- Marque V para verdadeiro e F para falso. 
 
(   ) O basquetebol sobre cadeiras de rodas surgiu na Inglaterra. 
(   ) O basquetebol sobre cadeira de rodas esteve presente em todas as edições dos Jogos Paralímpicos. 
(   ) O esporte basquetebol de cadeira de rodas surgiu no ano de 1946. 
(   ) O basquetebol sobre cadeira de rodas atravessou o Atlântico na década de 60. 
 
2- De acordo com o texto o basquetebol sobre cadeira de rodas está presente nos Jogos Paralímpicos 
desde que ano? 
 
3- Pesquise sobre o esporte "Basquetebol em cadeira de rodas"  e responda as questões abaixo. 
A) Em qual ano as mulheres passaram a disputar a modalidade? 
B) Os atletas que praticam basquetebol sobre cadeira de rodas possuem que tipo de deficiência? 
C) Por quanto tempo a seleção brasileira de basquetebol ficou de fora das Paralimpíadas? 
4 – Pesquise e descreva as principais regras do Basquete em Cadeira de Rodas. 
 


