
EMEF “MANOEL DOS SANTOS PEDROZA”
8° Ano - 9ª Coletânea de Atividades Pedagógicas - CAPs - Adaptada

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

ELEMENTOS DE COESÃO TEXTUAL:
Estudo dos pronomes relativos

Objetivo:
 Perceber os efeitos de sentido decorrentes do uso da coesão a partir dos pronomes relativos em textos

formais.

Habilidades:
 (EF08LP15) Estabelecer relações entre partes do texto, identificando o antecedente de um pronome re-

lativo ou o referente comum de uma cadeia de substituições lexicais.

Pronome relativo:
Os pronomes relativos são importantes elementos de coesão textual e visam retomar o sentido do termo
antecedente com o qual está relacionado, substituindo-o na oração seguinte.

Jayne comprará a casa. Minha filha está vendendo a casa.
Sem o pronome relativo Jayne comprará a casa. Minha filha está vendendo a casa.

Com o pronome relativo Jayne comprará a casa que minha filha está vendendo.

OBS: A palavra que o pronome relativo representa chama-se  antecedente.  O antecedente do pronome
relativo “que” é o nome casa.

Quadro dos pronomes relativos:
Invariáveis Variáveis

Que (= o qual e flexões) O qual, os quais / a qual, as quais

Quem (o que, o qual e flexões) Cujo, cujos / cuja, cujas

Onde (= em que, no qual e flexões) Quanto, quantos / quanta, quantas
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OBS: O pronome relativo “onde” só pode se referir aos lugares físicos.

OBS:  O  pronome  relativo  “cujo”  sempre  estabelece  uma  relação  de  posse  e  sempre  precederá  um
substantivo  sem artigo. Ex:  “A cultura enriqueceu-se, principalmente, com livros  cujos  editores perderam
dinheiro.”

 Observe que houve supressão do artigo definido “os”, ou seja, não se deve dizer cujo os (o correto
é cujos).

OBS: O verbo gostar pede proposição. Quem gosta, gosta  de alguma coisa. “Existem coisas da vida  das
quais até Deus duvida.”

OBS: O pronome relativo “que” pode ser empregado sem preposição (Ex: Escrever é uma súplica que tem
resposta) e pode vir depois de uma  preposição monossilábica (de, a, com, em, por,  etc.). Ex:  Gosto da
praia em que você toma banho.
Se vier depois de uma preposição de mais de uma sílaba (sobre, contra, perante, etc.), o pronome “que”
deve ser substituído por “o qual” (e suas flexões). Ex: A solidão contra a qual se luta é um deserto.

OBS: O pronome relativo “quanto” seguido dos pronomes indefinidos “tudo, todo(s),  toda(s),  tanto(s),
tanta(s)” fica assim: “Teresinha exigiu tudo quanto lhe pertencia”.

EXERCÍCIOS:

Leia o texto a seguir.
Vovó poderosa
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Uma senhora americana, de 63 anos de idade, enxotou três ladrões de sua casa, com uma lata de
aerossol. Eles tentavam invadir sua casa em West Chazy, Nova Iorque, Estados Unidos.

Ao ouvir barulhos na porta, Juliette Jolicouer saiu de sua cama e armou-se com uma lata de spray,
lembrando as recomendações de uma amiga.

Quando a porta da sua cedeu, a idosa borrifou o conteúdo da lata no rosto dos assaltantes, que
fugiram em pânico.

A  polícia  prendeu  os  ladrões,  que  agora  são  acusados  de  roubo  em  segundo  grau.  Os  oficiais
disseram que os assaltantes pensavam que a casa estava desocupada.

1. Identifique no texto a seguir os pronomes relativos ("que") e os seus antecedentes:

2. Una as orações empregando pronomes relativos que dêem sentido coerente ao período: 
a) Resolvi me aproximar do portão _______ ficava mais afundo do terreno.
b) A cidade _______ nasci cresceu muito nos últimos anos.
c) O júri dará o prêmio a _______ merecer.
d) O problema a _______ tenho me referido é outro.
e) Hoje sou eu _______ pago a conta.

Leia o anúncio de  sapatos ao lado e responda às questões de 3 a 7.

   

3. Foram empregados dois pronomes relativos nesse anúncio.
Identifique-os e indique a função  sintática que desempenham nas orações em que foram empregados.
R:______________________________________________________________________

4. O texto principal, escrito com letras grandes, é intencionalmente ambíguo.
a) Por que esse texto causa impacto no leitor?
R:______________________________________________________________________

b) Lendo-se o texto escrito com letras pequenas, percebe-se o verdadeiro sentido da mensagem. Qual é
ele?
R:______________________________________________________________________
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“Sapato boneca é o modelo da 
Coleção de Inverno Silvia Rabelo 
que vai colocar o seu menino nos 
eixos: ele não vai tirar você da 
cabeça, e nem largar do seu pé”.



5. Relacionando os dois textos com a foto, notamos ainda outros sentidos implícitos no anúncio.
a) Levando-se em conta a foto, que outro sentido pode ter a palavra boneca?
R:_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________

b) Por que realmente os garotos esqueceriam os carrinhos?
R:______________________________________________________________________

6. O anúncio faz uso de algumas expressões próprias de uma variedade diferente da norma-padrão.  Dê
o significado destas expressões:
a) “colocar o seu menino nos eixos”
b) “não vai tirar você da cabeça”
c) “nem largar do seu pé”

7.  Considerando  que  o  anúncio  foi  publicado  numa  revista  voltada  para  o  público  feminino  e
adolescente, responda:
a) A linguagem é adequada ao público que tem esse perfil? Por quê?
R:_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________

b) Qual é o principal argumento (motivo, razão) utilizado para convencer o público-alvo a consumir esse
tipo de sapato?
R:______________________________________________________________________

8.  Leia  o  texto  “Quadrilha”  de  Carlos  Drummond  de  Andrade  e  faça  a  substituição  dos  pronomes
relativos adequados.

9. Reflexão sobre o uso da língua – Pronome relativo (exercícios 1 e 2 das páginas 247 - 248, exercícios 1
e 2 das páginas 248 – 249 do livro didático).

MATEMÁTICA
 Campo Temático: Números. 
Objeto de Conhecimento: Multiplicação e Divisão com Monômios / Potenciação com Monômios. 
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João  amava  Teresa  que amava
Raimundo  que amava  Maria  que
amava Joaquim  que amava Lili  que
não amava ninguém. João foi  para
os  Estados  Unidos,  Teresa  para  o
convento,  Raimundo  morreu  de
desastre,  Maria  ficou  para  tia,
Joaquim  suicidou-se  e  Lili  casou
com  J.  Pinto  Fernandes  que não
tinha entrado na história

João  amava  Teresa  __________  amava
Raimundo  __________  amava  Maria
__________  amava  Joaquim  __________
amava Lili ___________ não amava ninguém.
João foi para os Estados Unidos, Teresa para o
convento,  Raimundo  morreu  de  desastre,
Maria ficou para tia, Joaquim suicidou-se e Lili
casou  com  J.  Pinto  Fernandes  ___________
não tinha entrado na história



Habilidades: EF08MA10: Identificar a regularidade de uma sequência numérica ou figural não recursiva e 
construir um algoritmo por meio de um fluxograma que permita indicar os números ou as figuras seguin-
tes. 
EF08MA11: Identificar a regularidade de uma sequência numérica recursiva e construir um algoritmo por 
meio de um fluxograma que permita indicar os números seguintes.

MULTIPLICAÇÃO
Vamos Calcular: (3x²) . (2x⁵) = (3 . x . x) . (2 .x.x.x.x.x.)= 3 .2 x.x.x.x.x.x.x = 6x⁷ 
Conclusão: multiplicam-se os coeficientes e as partes literais.

Exemplos:
a) (3x⁴) . (– 5x³) = – 15x⁷
b) (– 2y⁵) . (– 7y ) = 14y⁶
c) (– 4x) . (+ 3x) = – 12x² 
d) (3x) . ( 2y) = 6xy 

EXERCÍCIOS
1) Calcule: 
a) (+ 5x) . (– 4x²)= g) (+ 4x²) . (+ 5x³)= 
b) (– 2x) . (+ 3x)= h) (2y) . (– 7x)=
c) (+ 5x) . (+ 4x)= i) (– 2x) . (– 3y)=
d) (– n) . (+ 6n)= j) (+ 3x) . (– 5y)=
e) (– 6x) . (+ 3x²)= k) (– 3xy) . (– 2x)=
f) (– 2y) . (5y)= 

DIVISÃO
Vamos calcular: (15x⁶) : (5x²) = 15 . x . x . x. x. x. x : 3 . x . x= 3 . x . x . x . x= 3x⁴ 
Conclusão: dividem-se os coeficientes e as partes literais. 

Exemplos:
a) (21x⁶) : (– 7x⁴) = – 3x² b) (– 10x³) : (– 2x²) = + 5x c) (– 15x³y) : (– 5xy) = + 3x² 

EXERCÍCIOS
1) Calcule os quocientes: 
a) (15x⁶) : (3x²) = h) (– 8x) : (– 8x) =
b) (16x⁴) : (8x)=  i) (– 14x³) : (+ 2x²) =
c) (– 30x⁵) : (+ 3x³)= j) (– 10x³y) : (+ 5x²) =
d) (+ 8x⁶) : (– 2x⁴)= k) (+ 6x²y) : (– 2xy) =
e) (– 10y⁵) : (– 2y)= l) (– 7abc) : (– ab)= 
f) (– 35x⁷) : (+ 5x³) = m) (15x⁷) : (6x⁵) =
g) (+ 15x⁸) : (– 3x²)= n) (20a³b²) : (15ab²) =

POTENCIAÇÃO
Vamos calcular: (5a³m)² = 25 a⁶m Conclusão: Para elevarmos um monômio a uma potência, elevamos cada 
um de seus fatores a essa potência. 

Exemplos:
a) (– 7x)² = 49 x² b) (–3x²y)³ = – 27x⁶y³ 

EXERCÍCIOS
1) Calcule: 
a) (+ 3x²)² g) (2xy²)⁴ =
b) (– 8x⁴)² h) (– 4x²b)² =
c) (2x⁵)³ i) (– 3y²)³ =
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d) (3y²)³ j) (– 6m³)² =
e) (– y²)⁴ k) (– 3x³y⁴)⁴ =
f) (– mn)⁴ l) (– 2x²m³)³ =

RAIZ QUADRADA
Aplicando a definição de raiz quadrada, temos: a) √49x² = 7x, pois (7x)² = 49x² b) √25x⁶ = 5x³, pois (5x³)² = 
25x⁶ Conclusão: para extrair a raiz quadrada de um monômio, extraímos a raiz quadrada do coeficiente e 
dividimos o expoente de cada variável por 2. 

Exemplos:
a) √16x⁶ = 4x³ 
b) √64x⁴b² = 8x²b 

Obs: Estamos admitindo que os resultados obtidos não assumam valores numéricos negativos 

EXERCÍCIOS
1) Calcule: 
a) √4x⁶ = f) √49m¹⁰= 
b) √x²y⁴= g) √9xb² =
c) √36c⁴ = h) √9x²y²= 
d) √81m² = i) √16x⁸ =
e) √25x¹²=

CIÊNCIAS

Objetivos de aprendizagem: Reconhecer que o ar existe, identificando fatores que constatem sua presen-
ça. 

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

Referente ao texto informativo responda. 
Gás oxigênio e combustão. Mesmo tendo fósforo ou isqueiro, um astronauta não poderia acender uma
vela na Lua. Você sabe por quê? Para responder a essa pergunta você precisa saber que para um material
queimar é necessária a presença de gás oxigênio. Na Lua não é possível acender o fósforo, o isqueiro ou a
vela  porque  lá  não  há  gás  oxigênio.  O  processo  de  queima  é  também  chamado  de  combustão.  Na
combustão, a combinação do gás oxigênio com outras substâncias libera grande quantidade de calor em
pouco tempo. A energia da combustão é usada, por exemplo, nos fogões para cozinhar os alimentos. O
combustível no fogão é o gás de cozinha. Observe a
imagem abaixo, que mostra a mudança de uma vela
conforme ela queima. 

01- Para onde vai à parafina?

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________ A  combustão  transforma  o
combustível (nesse caso, a parafina) em outras substâncias: gás carbônico e vapor de água. Quer dizer, a
combustão é uma transformação química ou uma reação química. Para que um automóvel funcione, é
preciso que ocorra a combustão da gasolina ou do etanol dentro do motor.Uma peça chamada vela solta
uma  faísca  responsável  por  iniciar  a  combustão  (o  combustível  reage  com  o  gás  oxigênio  do  ar),
provocando uma explosão.
02 - Analise a imagem, e descreva o nome de um gás lançado na atmosfera.
______________________________________________
03 - Qual é o gás necessário para que ocorra o fenômeno da combustão?
______________________________________________
04 - O professor fez o experimento a seguir.

Explique por  que  a  vela  coberta  pelo copo se  apaga
logo? 

_____________________________________________

a) Se o copo fosse maior, o tempo até a vela se apagar
mudaria? Seria maior ou menor? Por quê? 

_____________________________________________
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05- Veja a seguir a composição dos principais gases da atmosfera de dois planetas do sistema solar: 

Atmosfera de Vênus Atmosfera de Marte
Gás carbônico (95%) Gás carbônico(80%)
Gás nitrogênio (4%) Gás nitrogênio(20%)

a)  Os  seres humanos conseguiriam respirar  nesses planetas  sem equipamento apropriado? Por
quê?

GEOGRAFIA
América Anglo-Saxônica

A América Anglo- Saxônica é uma classificação utilizada para designar os paí-
ses mais desenvolvido do continente americano e que possuem o inglês
como língua oficial. São eles: os Estados Unidos e Canadá.

Localizados na América do Norte, os dois países da América Anglo-Saxônica
abrangem uma área

aproximada de 19 milhões de Km2 e possuem laços históricos e culturais com o
Reino Unido (colonização britânica).

No entanto, a América Anglo-Saxônica está associada ao desenvolvimento de
tais países, em oposição à América Latina, formada por países em desen-
volvimento e que possuem colonização portuguesa, francesa e espanhola.

Economia da América Anglo-Saxônica

Os países anglo-saxônicos possuem uma das maiores economias da América com presença um grande
bloco econômico: o Nafta (Tratado Norte-Americano de Livre Comércio) entre os Estados Unidos, Ca-
nadá e México.

Consideradas duas grandes potências globais industriais e agrícolas, os Estados Unidos e o Canadá possu-
em uma economia desenvolvida com presença de indústrias madeireiras, de petróleo, gás natural,
energia (elétrica e nuclear), automóveis e aeronáuticas.

As fontes de recursos minerais são abundantes tais como o ouro, alumínio, chumbo, zinco e níquel.

Clima e relevo da América Anglo-Saxônica
O clima predominante dos países anglo-saxões é o temperado continental e oceânico (com temperaturas

médias anuais inferiores a 20 ºC).
No tocante ao relevo, a América Anglo-Saxônica é muito diversificada com presença de planícies (lacus-

tres e litorâneas), planaltos, montanhas rochosas (cadeias de montanhas recentes e muito elevadas) e
dobramentos modernos, com altitudes que variam de 4 mil a 6 mil metros.

Vegetação da América Anglo-Saxônica
A vegetação dos países anglo-saxônicos é composta por diversos tipos de coberturas vegetais, tais como:

tundra, floresta temperada, estepes, pradarias, desertos, savanas, pântanos 
algumas áreas carentes de vegetação, no caso, regiões muito frias no Círculo Polar Ártico(clima polar).

Religião da América Anglo-Saxônica
De maneira geral, os países anglo-saxões são protestantes (influência da colonização inglesa), embora ou-
tras religiões estejam presentes, tais como: catolicismo, anglicanismo, islamismo, hinduísmo, judaísmo, bu-
dismo, dentre outras.
Dos dois países anglo-saxões, os Estados Unidos é considerado um dos países com maior diversidade religi -
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osa do mundo

Atividades

1- Quais são os dois países americanos que formam a América Anglo-Saxônica?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

2- Descreva a economia dos países da América Anglo-Saxônica.
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________

3- Quais são os recursos minerais que encontram-se em grande quantidade na América Anglo- Saxôni-
ca?
_______________________________________________________________________________

4- Escreva sobre o clima e o relevo da América Anglo- Saxônica.
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

5- A América Anglo- Saxônica faz oposição à América Latina, principalmente pelos fatores:

a) ambientais                b) religiosos            c) econômicos        d) geográficos        e) históricos

6- Cite os principais tipos climáticos da América Anglo- Saxônica.
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________

HISTÓRIA
Objeto de conhecimento/conteúdo: Independência da América Espanhola.

Objetivos de aprendizagem:(EF08HI10)Identificar e explicar os protagonistas e a atuação de diferentes
grupos sociais e étnicos nas lutas de independência no Brasil, na América espanhola e no Haiti.
(EF08HI11/ES)Identificar e explicar os protagonismos e a atuação de diferentes grupos sociais e étnicos nas
lutas de independência nos Estados Unidos, no Brasil, na América espanhola e no Haiti, compreendendo o
conceito de nação e Estado no passado e no tempo presente, como questões de terras, conflitos étnicos,
culturais e religiosos, considerando o contexto latino-americano.

LEIA COM ATENÇÃO:

A Independência da América Espanhola.
Os antecedentes históricos

A partir do século XVI, a Espanha colonizou várias regiões da América. O sistema de colonização espanhola
baseado na exploração dos recursos naturais e minerais das áreas dominadas. Os povos americanos (incas,
astecas, maias e outros nativos) foram dominados, perderam suas terras e tiveram que seguir a cultura
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imposta pelos espanhóis. Estes povos nativos também tiveram que trabalhar de forma forçada para os
colonizadores da Espanha.

A  administração  implantada  pela  Espanha  nas  colônias  americanas  era  totalmente  controlada  pela
metrópole e tinha por objetivo principal a obtenção de riquezas. As leis e suas aplicações eram definidas
pela coroa espanhola e, portanto, serviam aos seus interesses políticos e econômicos.

No campo econômico o controle da metrópole sobre as colônias americanas era rígido. Os colonos só
podiam comprar e vender produtos da Espanha. Esta espécie de pacto colonial era altamente desfavorável
aos colonos americanos,  pois  acabam sempre vendendo a preços  baixos e comprando a preços altos,
gerando grandes lucros aos espanhóis.

As lutas pela Independência da América Espanhola

Diante da exploração e injustiças adotas pela Espanha na América, a partir do século XVIII começa a brotar
um movimento de resistência nas colônias, liderado pelos criollos. Estes eram filhos de espanhóis nascidos
na América. Além dos laços culturais que tinham com o continente americano, viam na independência uma
forma  de  obtenção  de  poder  político.  Muitos  destes  criollos  eram  comerciantes  e,  através  da
independência poderiam obter liberdade para seus negócios, aumentando assim seus lucros. Vale lembrar
também que muitos criollos estudaram na Europa, onde tomaram contato com os ideais de liberdade
propagados pelos iluministas.
No século XVIII, várias revoltas emancipacionistas ocorreram em diversas colônias americanas, lideradas 
em sua maioria pelos criollos. Porém, todas elas foram reprimidas com força e violência pela Espanha.

Processo de independência e suas principais características:

O processo de independência ganhou força no começo do século XIX, aproveitando a fragilidade política 
em que se encontrava a Espanha, após a invasão das tropas napoleônicas. As lutas pela independência 
ocorreram entre os anos de 1810 e 1833.
Vale ressaltar que o grau de insatisfação e revolta da população americana com o domínio espanhol havia 
atingido o ponto máximo no começo do século XIX. Foi nesta época também que os criollos conseguiram 
organizar movimentos emancipacionistas em todos os vice-reinos.

Ao contrário do que aconteceu no Brasil, o processo de independência das colônias espanholas foi violen-
to, pois houve resistência militar por parte da Espanha. As guerras de independência geraram milhares de 
mortes de ambos os lados.
Os movimentos de independência, embora liderados pelos criollos, contou com a participação de negros, 
mestiços, brancos das camadas mais pobres e até mesmo de indígenas.
As colônias estavam divididas administrativamente em quatro vice-reinos (Nova Granada, Nova Espanha, 
Rio da Prata e Peru) e quatro capitanias-gerais (Chile, Venezuela, Guatemala e Cuba). Após o processo de 
independência, estes vice-reinos foram divididos e tornaram-se países. O vice-reino do Rio da Prata, por 
exemplo, transformou-se, após ser dividido, nos atuais: Paraguai, Argentina, Bolívia e Uruguai.
Enquanto o Brasil seguiu o sistema monárquico após sua independência em 1822, os países que se forma-
ram com a independência das colônias espanholas adoram a República.

Principais líderes

Os principais líderes das lutas pela independência nos países da América Espanhola foram Simón Bolivar e 
San Martín.
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-Simón Bolivar: militar e político venezuelano, foi de fundamental importância nos processos de indepen-
dência da Colômbia, Bolívia, Equador, Venezuela, Panamá e Peru. Ganhou em 1813, na Venezuela, o título 
honorífico de Libertador.

-José de San Martín: general argentino, foi decisivo nos processos de independência da Argentina, Chile e
Peru.

Principais consequências:

- Ascensão política dos criollos nas ex-colônias;

- Conquista da liberdade econômica, que favoreceu financeiramente e politicamente a aristocracia;

- Criação de dependência econômica com relação à Inglaterra, maior potência mercantil do século XIX;

- Infelizmente, a independência política não significou a diminuição das desigualdades e injustiças sociais
nas ex-colônias espanholas. A pobreza e miséria continuaram como realidade para grande parte da popula-
ção;

- Instalação do sistema republicano em que, através das eleições, as elites se perpetuavam no poder.

ATIVIDADES

1. Apesar de utilizarem um discurso de libertação dos povos americanos da dominação espanhola, indican-
do que haveria liberdade e melhoria nas condições sociais, os líderes das independências das colônias his -
pano-americanas tinham, na verdade, interesses na manutenção de uma estrutura de poder político e eco-
nômico que beneficiava apenas as  elites coloniais.  Qual  das  alternativas  abaixo indica corretamente o
nome pelo qual ficaram conhecidas estas elites?

a) Chapetones.
b) Burgueses.
c) Aristocratas.
d) Criollos.

2. Faça uma pesquisa e no seu caderno, copie e complete o quadro a seguir com informações sobre a atua-
ção de Simón Bolívar e San Martín no processo de independência das colônias espanholas na América.

3. Marque (V) nas afirmativas verdadeiras e (F) nas falsas. Depois, corrija as afirmativas falsas de modo
que se tornem verdadeiras. 

a) O processo de independência dos países da América espanhola possuiu apenas causas internas, não
tendo relação com o que ocorria na Europa. (  ) 

b) O processo de independência da América espanhola contou com lideranças criollas, e esses líderes fo-
ram chamados de “libertadores da América”. (  ) 
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c)Os altos cargos da administração espanhola na América, assim como altos cargos eclesiásticos e milita-
res, poderiam ser ocupados por qualquer cidadão das colônias espanholas. (  ) 

d) Brasil, México e Argentina são países da América espanhola. (  )

4. Como estavam divididas administrativamente as colônias durante o processo de independência e cite os
nomes?

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.
Pensando nos jogos olímpicos que se inicia no dia 23 de julho em Tóquio, vamos trabalhar esse tema na
nossa coletânea.

VAMOS TORCER PELO BRASIL!

         

TOKYO 2021

ATIVIDADE 1
Nas olimpíadas de Tóquio 46 modalidades serão representadas através das competições. Pesquise três
dessas modalidades e crie no seu caderno um desenho representa do cada uma delas.

INGLÊS
TEMA: Seafood / Frutos do mar

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

comunicação.

                                                  SEAFOOD

01-Escreva em português:       
a) Crab:
b) Lobster:
c) Oyster:
d) Salmon:
e) Shrimp:
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f) Fish:
g) Cod:
h) Octopus:
i) Squid:
j) Mussel:

                                                                      
02-Passe o diálogo para o Inglês:
Mary: Como você está, Bob?
Bob: Eu estou bem. E você?
Mary: I estou bem. Obrigada.
Bob: Você gosta de frutos do mar?
Mary: Sim. Eu gosto de Bacalhau e camarão.
Bob: Legal. Até logo, Mary.

EDUCAÇÃO FÍSICA
Objeto de conhecimento / conteúdo: Jogos – Jogos de Tabuleiro
Objetivo: (EF12EF01) Experimentar, fruir  recriar diferentes brincadeiras e jogos da cultura popular presen-
tes no contexto comunitário e regional, reconhecendo e respeitando as diferenças individuais de desempe-
nho dos colegas.

OLIMPÍADAS
Pensando nos jogos olímpicos que se inicia no dia 23 de julho em Tóquio.
Olimpíadas ou Jogos Olímpicos são competições de diferentes modalidades esportivas que são realizadas
a cada quatro anos, onde participam atletas de todos os continentes do mundo.
O principal objetivo das Olimpíadas e fomentar a união entre todas as nações do planeta, assim como su-
gere os Anéis Olímpicos, um dos principais símbolos das Olimpíadas.

JOGOS DE TABULEIRO

Jogos de salão também conhecidos como jogos de tabuleiro, fazem parte da cultura dos povos 
desde tempos imemoriais. Normalmente são jogados por duas pessoas, mas existem alguns que admitem 
até 6 pessoas como as damas chinesas.

Os jogos de salão possuem regras pré-determinadas. Eles são caracterizados pela utilização do 
raciocínio lógico e de estratégias minuciosamente elaboradas, requerendo do jogador muita atenção e 
concentração durante o jogo. São exemplos de jogos de salão: dominó, dama, xadrez, gamão, baralho, 
trilha, uno, quebra-cabeças, etc.

Classificação dos jogos:
 Jogos de sorte:   São os jogos nos quais os participantes necessitam mais de sorte do que habilidade 

no jogo. Na sua grande maioria são jogos de dados. Ex.: Ludo e jogo de trilha.

 Jogos de estratégia:   São os jogos em que habilidade dos jogadores em tomar decisões estratégicas 
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(método de jogo) supera a sorte como fator de determinação do vencedor. Ex.: Damas e xadrez.

 Jogos de sorte e estratégia:   São os jogos em que os participantes precisam tanto de sorte quanto de
habilidades de jogo (estratégia). Ex.: Banco imobiliário e War.

 (MOINHO ou TRILHA)

Participantes: Dois.
Objetivo do jogo: Deixar o adversário com apenas duas peças ou sem movimento.
Material: O tabuleiro e 9 peças para cada jogador.

Regras:  
 Os jogadores se alternam para colocar uma peça de cada vez em um ponto vazio do tabuleiro. 
 Assim que todas as peças estiverem no tabuleiro, começam a movê-las ao ponto vazio seguinte. 
 Cada participante deve tentar fazer fileiras de três peças (os moinhos) ao longo das linhas retas. 
 Ao fazer isso, a pessoa recebe o direito de remover uma peça do adversário, desde que ela não faça

parte de um moinho já formado. 
 Perde aquele que possuir apenas duas peças ou que não conseguir mais se mover no tabuleiro.

ATIVIDADE
1 – Agora que você já conhece as regras do Jogo de Trilha, convide alguém que mora com você para uma 
partida. Para as peças do jogo, você pode usar tampinha de garrafa.
2 – Como é classificado o jogo de trilho ou moinha que você acabou de praticar?
3 – Quais os outros jogos de tabuleiro você já jogou?
4 – Qual o jogo de tabuleiro mais popular em sua cidade?
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	05- Veja a seguir a composição dos principais gases da atmosfera de dois planetas do sistema solar:
	Atmosfera de Vênus
	Atmosfera de Marte
	Gás carbônico(80%)
	Gás nitrogênio(20%)

