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                              ORIENTAÇÕES GERAIS AOS PAIS E ALUNOS 

O caderno de atividades n.4 deverá ser desenvolvido por um período de 20 dias de 

aulas e os exercícios deverão ser encaminhados por meio dos grupos já 

disponibilizados (whats app, google classroom ou e-mail) para correção pelos 

professores, conforme os alunos forem realizando. Quando o caderno for finalizado, 

solicitamos que o entreguem na escola para arquivamento. 

Caderno de atividades 4 

 
 

 

 

Quantitativo de h/a por componente curricular para o período previsto:  
 

 

Língua Portuguesa: 12 h/a Ciências: 08 h/a                           

Arte: 12 h/a  Ed. Física I: 08 h/a 

Matemática: 16 h/a Língua Inglesa I: 08 h/a 

História: 04 h/a                                                     Geografia: 08 h/a 

História Regional: 04 h/a                                      

             

ESCOLA MUNICIPAL PROF. ARLINDO LIMA 

CAMPO GRANDE: __________/__________/ 2020 

ALUNO(A): _______________________________________________ 

8° ANO - TURMA:___ 
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E.M. PROF. ARLINDO LIMA 

LÍNGUA PORTUGUESA 

Aluno(a): ____________________________________  Ano: 8º  Turma: ______ 

Você conhece o gênero textual  em  que uma pessoa relata experiências, ideias, 

opiniões, desejos, sentimentos, acontecimentos, fatos do cotidiano utilizando linguagem 

informal? 

Estamos falando do DIÁRIO. 

 O diário é um gênero que se fixa no presente daquele que relata os 

acontecimentos, quase sempre apresentados em ordem cronológica. Produzidos desde a 

Antiguidade, os diários íntimos sofreram transformações ao longo do tempo e tornaram-

se muitas vezes históricos. 

 Os diários eram produzidos para serem lidos somente pelas próprias pessoas ou 

por um amigo muito íntimo, pois ele reunia diversos segredos. Alguns tipos de diários até 

incluíam um cadeado com chave. 

Sem dúvida, a linguagem utilizada nos diários pessoais era informal, coloquial, 

despreocupada e familiar com expressões populares e gírias, que marcavam a oralidade 

dos textos haja vista seu número reduzido de leitores. 

 Na comunicação virtual,  algumas redes sociais ,como os  blogs, se assemelham 

aos diários uma vez que muitos possuem as mesmas características e, por isso, são 

comumente chamados de “Diários Virtuais”. Eles podem ser produzidos com uma 

linguagem mais despreocupada, no entanto, dependendo do número de leitores e o 

público alvo, as pessoas utilizam uma linguagem mais formal. 

 

Características do Diário 

As principais características dos diários são: 

 Relatos pessoais 

 Histórias verídicas 

 Registro de acontecimentos 

 Escritos em primeira pessoa 

 Registros em ordem cronológica 

 Caráter intimista e confidente 

 Subjetividade e espontaneidade 

 Escrita confessional 

 Vocabulário simples 

 Presença de vocativo 

 Linguagem informal 

 Textos assinados 
Estrutura textual : 
 Data e Local( geralmente): são indicadas no início do texto o local e a data em 

que foi escrito, como numa carta. 
 Vocativo: Geralmente é incluído no começo do texto como: “querido diário”, 

“querido amigo diário”. Nalguns casos, as pessoas preferem inventar um nome 
fictício para ele, como se fosse um amigo íntimo. 

 Corpo de Texto: onde se desenvolvem os relatos diários, as ideias, sensações 
do autor. 

 Assinatura: normalmente, os diários são assinados a cada dia. No final do texto, 
aparece o primeiro nome do autor. Antes disso, alguns apresentam uma 
expressão de despedida: “boa noite”, “abraços”, “até amanhã”. 
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ATIVIDADE 1 
 
a) Você costuma registrar fatos, pensamentos e impressões sobre seu dia a dia? 
Onde você faz esses registros? 
_______________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
b)  O que é um diário? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
c) Cite ao menos quatro características de um diário? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
d) Qual é a função do diário? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
e) Qual é a intenção de uma pessoa  ao escrever um diário? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
f) Qual é o tipo de linguagem presente num diário? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
ATIVIDADE 2 
 
Leia, o texto a seguir e responda o que se pede: 
 
 
Querido diário,                                                           Quinta-feira, 30 de agosto de 2019 
 
É hojeeee! O grande dia! 
Só você sabe o quanto amo esse 30 de agosto. Pra hoje a palavra é gratidão! Embora o 
grande sonho da tal festa surpresa continue, como não tem graça pedir, seguimos 
esperando todos os anos. Rs...mas penso que se eu estiver bem, e perto das pessoas 
que amo, já estou ganhando, né?! Não vou escrever muito por que o dia será longo... vou 
ao salão de beleza e me produzir para começar a curtir esse dia lindo! 
 
 Amanhã te conto como foi. 
 Beijinhos, até. 
                                                                                               [Autora: Millena Leite] 
                                                                                       
a) A qual gênero textual pertence o texto lido? 
_______________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
b) Que  tipo de linguagem predomina no texto? 
_______________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
c) Encontre  e transcreva, na linha abaixo, as marcas de oralidade presentes no texto? 



5 
 

_______________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
d) Qual é o vocativo utilizado no texto? 
_____________________________________________________________________ 
 
e) Quem escreveu esse texto, qual era sua intenção? 
_______________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
f) O que a autora quis dizer com a expressão “ já estou ganhando...”? 
_______________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
g) Podemos afirmar que esse tipo de texto foi escrito em diário manuscrito ou virtual 
(compartilhado com  pessoas)? Por quê? 
_______________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
h) Ao final do texto a autora despede-se de alguém. Observe:  “amanhã te conto como 
foi...”. Quem seria esse interlocutor (participa de uma conversa), ou seja, de quem a 
autora despediu-se?  
_____________________________________________________________________ 
 
h) Quanto à pontuação empregada no texto, a autora utiliza reticências e pontos de 
exclamações, qual seria a justificativa para utilização dessas pontuações? Para 
responder essa pergunta você pode pesquisar na internet a definição e uso dos termos: 
reticências e ponto de exclamação. 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
ATIVIDADE 3 
 
Os diários podem ser importantes documentos históricos de testemunho que revelam 
uma época, por exemplo, o famoso “Diário de Anne Frank” em que a autora adolescente 
e judia aborda sobre os dias em que passou escondida na Holanda, durante o período do 
holocausto. 
Você sabe o que foi o holocausto? 
Vamos pesquisar? 
 

A seguir você vai ler trecho do livro “O diário de Anne Frank”, lançado em 1947, o qual 
tornou-se um dos livros mais conhecidos e lidos do mundo. O trecho traz relatos da vida 
de Anne em Amsterdã, na Holanda,semanas antes de ela  e seus familiares se 
refugiarem em um sótão por mais de dois anos. 
 Texto 1 
Domingo, 14 de junho de 1942 
Vou começar a partir do momento em que ganhei você, quando o vi na mesa, no meio 
dos meus outros presentes de aniversário. : 
 

Na sexta-feira, 12 de junho, acordei às seis horas, o que não é de espantar; afinal, era 
meu aniversário. Mas não me deixam levantar a essa hora; por isso, tive de controlar 
minha curiosidade até quinze para as sete. Quando não dava mais para esperar, fui até a 
sala de jantar, onde Moortje (a gata) me deu as boas-vindas, esfregando-se em minhas 
pernas. 
Pouco depois das sete horas, fui ver papai e mamãe e, depois, fui à sala abrir meus 
presentes, e você foi o primeiro que vi, talvez um dos meus melhores presentes. Depois, 
em cima da mesa, havia um buquê de rosas, algumas peônias e um vaso de planta. De 
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papai e mamãe ganhei uma blusa azul, um jogo, uma garrafa de suco de uva, que, na 
minha cabeça, deve ter gosto parecido com o do vinho (afinal de contas, o vinho é feito 
de uvas), um quebra-cabeça, um pote de creme para o corpo, 2,50 florins e um vale para 
dois livros. Também ganhei outro livro, Câmera obscura (mas Margot já tem, por isso 
troquei o meu por outro), um prato de biscoitos caseiros (feitos por mim, claro, já que me 
tornei especialista em biscoitos), montes de doces e uma torta de morangos, de mamãe. 
E uma carta da vó, que chegou na hora certa, mas, claro, isso foi só uma 
coincidência.(...) 
 

a) Mesmo que você não conhecesse o título do livro, ao ler o texto, poderia reconhecê-lo 
como parte de um diário. Aponte que elementos do trecho você reconhece como 
característicos desse gênero. 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 

b) Em que data foi escrito o diário de Anne? 
_____________________________________________________________________ 
 

c) Por que os autores de diários costumam anotar as datas em seus registros? 
_______________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

d) Segundo o trecho, qual foi dia foi o aniversário de Anne? 
_____________________________________________________________________ 
 

e) O texto descreve cada presente que Anne ganhou em seu aniversário. Levante 
hipóteses, por que Anne relatou cada detalhe? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

f) Em alguns momentos percebemos que a autora escreve dentro de parênteses. 
Observe: 
“(Eu estava junto quando você foi comprado, e com isso eu não contava.)”/ „‟(afinal de 
contas, o vinho é feito de uvas)” Qual seria a justificativa do uso dessa pontuação? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
  
Lembre-se, um parêntese ou parêntesis são utilizados para interpor uma palavra, 
expressão ou frase num texto para adicionar informação, normalmente explicativa, que 
pode ser extraída sem prejuízo ao entendimento do texto. 
 
ATIVIDADE 4 
  
Querida Kitty,                                                     Quarta-feira,24 de junho de 1942 
Faz um calor sufocante. Todo mundo anda bufando e se esfalfando, e nesse calor eu 
tenho que andar para todo canto. Só agora percebo como é agradável um bonde, mas 
nós judeus não temos mais permissão de usar esse luxo. Ontem,na hora do almoço, eu 
tinha uma consulta com o dentista na Jan Luykenstraat. Fica longe de nossa escola, na 
Stadstimmertuinen. Naquela tarde quase dormi na minha cadeira do colégio. Felizmente, 
a assistente do dentista é gentil e me ofereceu alguma coisa para beber. Ela é realmente 
generosa. 
O único meio de transporte que podemos usar é a balsa. O balseiro Josef Israëlkade nos 
transportava quando a gente pedia. Não é culpa dos holandeses se nós judeus estamos 
passando por um período tão ruim. 
Eu gostaria de não precisar ir à escola. Minha bicicleta foi roubada durante o feriado da 
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Páscoa, e papai entregou a bicicleta de mamãe para uns amigos cristãos guardarem. 
Graças a Deus, as férias de verão se aproximam; mais uma semana e nosso tormento 
vai acabar. 
Ontem de manhã,aconteceu uma coisa incrível. Enquanto eu passava pelos bicicletários , 
ouvi alguém chamar meu nome. Virei-me e lá estava o garoto legal que eu tinha 
conhecido na tarde de ontem na casa de minha amiga Vilma. Ele é primo em segundo 
grau de Vilma . EU sempre achei Vilma legal, e ela é, mas ela só fala de garotos, e isso é 
uma chatice. Ele veio em minha direção.meio tímido, e se apresentou como Hello 
Silberberg. Fiquei meio surpresa e não sabia bem o que ele queria, mas não demorei 
muito a descobrir. Ele perguntou se poderia me acompanhar até a escola. 
- Se você estiver indo naquela direção,vou com você - respondi. E nós fomos andando 
juntos. Hello tem 16 anos e conta muito bem todo tipo de histórias engraçadas. 
Esta manhã ele estava me esperando de novo, tomara que daqui em diante esteja 
sempre. 
 
Em geral, quando uma pessoa fala ou escreve, ela se dirige a um interlocutor. 
a) Qual é o interlocutor de Anne frank, nesse texto? 
_____________________________________________________________________ 
 
b)A maior parte das pessoas que mantêm um diário não pensa na publicação de seus 
relatos. O que  as motiva a escrever? 
_______________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
c) Ao final do texto Anne confidência suas reflexões intimas e suas expectativas acerca 
de um acontecimento, que trecho pode confirmar  essa afirmativa? Transcreva-o. 
_______________________________________________________________________
___________________________________________________________________  
 
d) Quando conversamos com amigos ou pessoas íntimas, costumamos usar  marcas de 
linguagem pessoal uma linguagem descontraída e, em alguns casos, confidencial que 
denotem opinião e pensamento do autor. Isso ocorre porque nossa língua reflete o 
grau de envolvimento que possuímos com nossos interlocutores. Nesse sentido encontre, 
no texto, e transcreva nas linhas abaixo, um exemplo de linguagem pessoal. 
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

ATIVIDADE 5 

Texto normativo é aquele que integra um conjunto de regras, normas ou preceitos, e é 

destinado a reger o funcionamento de um grupo, de um país ou de determinadas 

atividades, entre outras finalidades. 

DOCUMENTO OFICIAL 

DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS DO HOMEM 
 

PREÂMBULO 

Considerando que o reconhecimento da dignidade inerente e dos direitos iguais e 

inalienáveis de todos os membros da família humana é o fundamento da liberdade, 

justiça e paz no mundo, 

Considerando que o desprezo e o desrespeito pelos direitos humanos resultaram em 
atos bárbaros que ultrajaram a consciência da Humanidade e que o advento de um 
mundo no qual os seres humanos gozem de liberdade de expressão e de crença e da 
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liberdade do medo e da miséria, foi proclamado como a mais alta aspiração do homem 
comum, 

Considerando que é essencial, para que o Homem não seja obrigado a recorrer, 
como último recurso, à rebelião contra a tirania e a opressão, que os direitos humanos 
sejam protegidos pelo estado de direito, 

Considerando que é essencial para promover o desenvolvimento de relações 
amistosas entre as nações, 

Considerando que os povos das Nações Unidas, na Carta, reafirmaram a sua fé nos 
direitos humanos fundamentais, na dignidade e no valor da pessoa humana e na 
igualdade de direitos entre homens e mulheres, e que decidiram promover o progresso 
social e melhores condições de vida em maior liberdade, 

Considerando que os Estados–Membros se comprometeram a promover, em 
cooperação com as Nações Unidas, a promoção do respeito universal e observância dos 
direitos humanos e liberdades fundamentais, 

Considerando que uma compreensão comum desses direitos e liberdades é da maior 
importância para o pleno cumprimento desse compromisso, 

Agora, portanto, 
A Assembleia Geral, 

Proclama a presente Declaração Universal dos Direitos do Homem como um ideal 
comum a atingir por todos os povos e todas as nações, a fim de que todos os indivíduos 
e todos os órgãos da sociedade, tendo–a constantemente no espírito, se esforcem, pelo 
ensino e pela educação, por desenvolver o respeito desses direitos e liberdades e por 
promover, por medidas progressivas de ordem nacional e internacional, o seu 
reconhecimento e a sua aplicação universais e efectivas tanto entre as populações dos 
próprios Estados–membros como entre os povos dos territórios colocados sob a sua 
jurisdição. 

Artigo 1-Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. 

Dotados de razão e de consciência, devem agir uns para com os outros em espírito de 

fraternidade. 

Artigo 2-Todos os seres humanos podem invocar os direitos e as liberdades proclamados 

na presente Declaração, sem distinção alguma, nomeadamente de raça, cor, sexo, 

língua, religião, opinião política ou outra, origem nacional ou social, fortuna, nascimento 

ou outro estatuto. 

Além disso, não será feita nenhuma distinção fundada no estatuto político, jurídico ou 

internacional do país ou do território da naturalidade da pessoa, seja esse país ou 

território independente, sob tutela, autónomo ou sujeito a alguma limitação de soberania. 

Artigo 3-Todas as pessoas têm direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. 

Artigo 4-Ninguém pode ser mantido em escravidão ou em servidão; a escravatura e o 

comércio de escravos, sob qualquer forma, são proibidos. 

Artigo 5-Ninguém será submetido a tortura nem a punição ou tratamento cruéis, 

desumanos ou degradantes. 

Artigo 6-Todos os indivíduos têm direito ao reconhecimento como pessoa perante a lei. 

Artigo 7-Todos são iguais perante a lei e, sem qualquer discriminação, têm direito a igual 

proteção da lei. Todos têm direito a proteção igual contra qualquer discriminação que 

viole a presente Declaração e contra qualquer incitamento a tal discriminação. 
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Artigo 18-Todo ser humano tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião; 

este direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e a liberdade de manifestar 

essa religião ou crença, pelo ensino, pela prática, pelo culto e pela observância, isolada 

ou coletivamente, em público ou em particular. 

Artigo 30-Nenhuma disposição da presente Declaração pode ser interpretada como o 

reconhecimento a qualquer Estado, grupo ou pessoa, do direito de exercer qualquer 

atividade ou praticar qualquer ato destinado à destruição de quaisquer dos direitos e 

liberdades aqui estabelecidos. 

 a)No preâmbulo, está o objetivo da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Qual é 
o objetivo? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________ 
b) O documento lido tem um caráter coletivo, característica explícita várias vezes ao 
longo do texto. Transcreva, nas linhas abaixo, um trecho do preâmbulo que confirma o 
caráter coletivo desse documento. 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 
c) Cada um dos itens que constitui a segunda parte do documento  chama-se “Artigo”. 
Pesquise em um dicionário o significado desse termo nesse contexto de uso. Transcreva-
o. 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
d) Em um dos artigos apresentados no texto, é afirmado o caráter universal da 
Declaração, ou seja, não há exceção a qualquer ser humano em relação aos direitos 
explicitados no documento. Qual artigo especifica esse caráter universal do documento? 
_____________________________________________________________________ 
 
e) Um outro Artigo reforça a legitimidade da Declaração Universal dos Direitos Humanos, 
indicando a extensão das disposições presentes no texto a todos os seres humanos e a 
não possibilidade de agir contra o estabelecido documento. Qual é esse Artigo? 
_____________________________________________________________________ 
 
f) Embora todos os Artigos presentes na Declaração tratem de liberdade, é possível, 
agrupá-los em temáticas específicas. Com base na leitura do texto, associe cada item a 
seguir a um ou mais artigos ,de acordo com a temática predominante. 
Siga o modelo: 

                Artigos relacionados ao direito à vida, à igualdade e à liberdade em geral.: 
            Resposta: Artigos 1,2,3 e 30. 
 

 Artigo relacionado à integridade do trabalho:___________________________ 
 Artigos relacionados à justiça e ao cumprimento da legislação: 

            _______________________________________________________ 
 Artigo relacionado à crença:_________________________________________ 
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ATIVIDADE 6 
 
GRAMÁTICA 
 
Releia os Artigos a seguir, retirados da Declaração Universal dos Direitos Humanos. 
 
 Artigo 1 
Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. 
 
Artigo 5 
Ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou 
degradante. 
 
Artigo 6 
Todo ser humano tem o direito de ser, em todos os lugares, reconhecidos como pessoa 
perante a lei, 
 
a) Identifique  os verbos de cada artigo e indique o modo e tempo em que cada verbo 
está flexionado. 
Siga o exemplo: 
Artigo 1- 
 verbo: nascem – modo: indicativo – tempo: presente. 
 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
Tendo como base os artigos  1, 5 e 6 do exercício anterior responda: 
 
b)Em qual pessoa ( pessoa do discurso)  verbal as frases são estruturadas? 
_____________________________________________________________________ 
 
c)Quais pronomes introduzem os Artigos? 
_____________________________________________________________________ 
 
d) Considerando a abrangência da Declaração Universal, qual efeito  de sentido é 
produzido 
pelo emprego dos pronomes que você identificou na questão anterior? 
_______________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 
ATIVIDADE 7 
 
GRAMÁTICA  
 
REVISÃO:  
a) Indique se o verbo destacado na oração é (I) intransitivo ou (T) transitivo. 
 

 Antigamente, o Brasil exportou muito café.(     ) 
 O patrão saiu. (     ) 
 O professor elogiou a turma. (     ) 
 As águas do rio transbordaram(    ) 
 As crianças brincavam alegremente.(     ) 
 As folhas caem no inverno.(     ) 
 Minha gata sumiu. (    ) 
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 O bebê nasceu .(    ) 
 

b) Identifique e classifique os verbos destacados nas orações abaixo. Use VTD para 
verbo transitivo direto e VTI para verbo transitivo indireto. Atente-se à preposição. 

 Eu conhecia aquela moça.(        ) 
 Gosto de chocolate quente.(       ) 
 As crianças acreditam em contos de fada.(       ) 
 Ana lúcia apontou o lápis fora da lixeira.(        ) 
 Eu acredito em você. (       ) 
 Ganhamos flores neste dia das mães. (          ) 
 Lutávamos contra a poluição das praias. (        ) 
 Telefonaram para você, tia. (        ) 

 
ATIVIDADE 8 
 
Ortografia: Paronímia 
 
Parônimos são palavras que apresentam significados diferentes, embora sejam 
parecidas na grafia e/ou na pronúncia. 
 
Entre os parônimos (nos parênteses), escola aquele que preenche adequadamente a 
lacuna em cada frase. Se necessário, recorra ao dicionário. 
 
a) Os estudantes _______________________com facilidade a matéria ao fazer os 
exercícios em casa. (aprender/apreender) 
b)A plateia_______________o tema discutido na palestra.Foi um tempo produtivo para 
todos!( aprender/apreender) 
c) O calor elevado _______________(dilatar/delatar) o metal 
d)Luigi ________________as práticas desonestas do colega ao chefe.(dilatar/delatar) 
e)Enzo ______________(costuma/acostuma) sair cedo de casa. 
f) Vitória _________________(costuma/acostuma) mal seu cachorro, ele vive pedindo 
bolacha. 
g) Como tratava-se de um assunto delicado, Júlia 
pediu______________(descrição/discrição) aos colegas.  
h) Na obra de Eça de Queirós, O primo Basílio, há muita______________do cenário. 
 
ATIVIDADE 9 
 
Proposta de produção textual: 
ESCRITA DE DIÁRIO ÍNTIMO-  
Você vai escrever em seu caderno um relato no formato de uma página de diário íntimo( 
APENAS 1 PÁGINA, SE O TEXTO FOR PEQUENO PODE COLOCAR MAIS DIAS DE 
RELATO NESSA PÁGINA)No entanto como esse texto será lido por outras pessoas , 
escreva-o como se já tivesse em mente a possibilidade de publicação do diário. Escolha 
um tema relacionado às aulas em casa.   

GÊNERO PÚBLICO OBJETIVO CIRCULAÇÃO 
Diário intimo Professora e alunos Registrar 

acontecimentos 
relacionados à aula 
em casa, ou seja,  
esse período que 
estamos vivendo de 
quarentena. 

 Caixa de memórias 
da turma 

Planeje seu texto! 

 Registre ao longo da semana os acontecimentos relacionados à aula que julgar 
importantes. RELEIA AS CARACTERÍSTICAS DO GÊNERO- 
DATA,VOCATIVO,DESPEDIDA... 
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 Procure ser fiel aos seus sentimentos e pensamentos; 

 Utilize 1ª pessoa do singular  para relatar fatos sobre você; 

 Empregue palavras e expressões que marquem o tempo, como hoje, ontem, 
percebi... 

 Utilize adjetivos para expressar seus sentimentos, emoções... 

 Revise seu texto sempre.  
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E.M. PROF. ARLINDO LIMA 

MATEMÁTICA 

Aluno(a): ____________________________________  Ano: 8º  Turma: ______ 

 

REVISÃO DE CONTEÚDOS 

ÁREAS 

A área do retângulo é o produto entre a medida da sua base e a medida da sua altura. 

OBSERVAÇÃO: Como todo quadrado é também um retângulo, calculamos a área do 

quadrado da mesma maneira. Mas como a medida da base e igual à medida da altura, a 

área do quadrado é a medida de qualquer lado elevada ao quadrado. 

A área do triângulo é o produto entre a medida da sua base e a medida da sua altura, 

divido por 2. 

EXPRESSÕES ALGÉBRICAS 

Expressões algébricas são expressões matemáticas que representam operações entre 

números e letras. 

Quando essas letras representam um conjunto de números diferentes, elas são 

chamadas de variáveis. 

Para calcularmos o valor numérico de uma expressão algébrica, devemos substituir a 

variável pelo valor solicitado, efetuando as operações indicadas. 

ATIVIDADES 

Atividade 1. Determine a área do quadrado em cada um dos casos abaixo. 

a) Quando lado mede 8 cm. 

b) Quando lado mede 6,4 cm. 

c) Quando lado mede √3 cm. 

d) Quando lado mede ¼ cm. 

Atividade 2. (Obmep) Um forro retangular de tecido 3x5 traz em sua etiqueta a 

informação de que encolherá após a primeira lavagem mantendo, entretanto, seu 

formato. A figura a seguir mostra as medidas originais do forro e o tamanho do 

encolhimento “x”, no comprimento, e “y” na largura. 

 

A expressão algébrica que representa a área do forro após ser lavado é: 

(a) 5y – 3x 

(b) 15 − xy 

(c) (5 – y)(3 – x) 

(d) 15 −5y − 3x 

(e) (5 – x)(3 – y) 
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Atividade 3. (Obmep) Um prefeito quer construir uma praça quadrada de 10m de lado, 

que terá canteiros triangulares iguais de pedra e um 

canteiro quadrado de grama, como na figura. O 

prefeito ainda não decidiu qual será a área do 

canteiro de grama, por isso o comprimento do 

segmento AB está indicado por "x" na figura. 
 

a) Escreva a expressão algébrica que representa a 

área do canteiro triangular. 

b) Calcule a área do canteiro triangular para x = 2,5. 

 

 

EQUAÇÕES DO 1º GRAU 

“Pensei em um número. O dobro deste número somado a onze é igual a vinte e 

sete. Em que número pensei?” 

O problema acima pode ser complicado de resolver usando apenas o pensamento. Há 

muitos séculos atrás, um homem que viveu na região do Oriente Médio teve uma ideia: 

“representar valores ou números desconhecidos usando letras do alfabeto”. Deu-se início 

ao que hoje chamamos de álgebra. 

A álgebra é o ramo da Matemática que utiliza letras para representar números 

desconhecidos em expressões matemáticas e equações. No Caderno de Atividades 

anterior, vimos o significado do termo equação. Mas, vale a pena relembrar. 

EQUAÇÃO 

A equação pode ser definida como uma igualdade entre expressões algébricas. 

Exemplos:  5x – 7 = 4x + 1;  2x – 3y = 8;   17z + 10 = 3w. 

As letras são chamadas de incógnitas e representam um valor “desconhecido” que deve 

ser encontrado. 

É comum chamarmos o lado esquerdo de uma igualdade de 1º membro e o lado 

direito, de 2º membro da equação. 

GRAU DE UMA EQUAÇÃO 

Quando estudamos potenciação, aprendemos que o expoente indica quantas vezes a 

base deverá ser multiplicada. 

Exemplos:  6¹ = 6;  4² = 4 x 4;  2³ = 2 x 2 x 2 

Observe que todo número elevado a 1 resulta nele mesmo. Ou seja, quando o expoente 

é 1, a potência é igual à base. Veja: 

2¹ = 2;  3¹ = 3;  4¹ = 4;  5¹ = 5;  6¹ = 6;  ... 

E assim por diante. 

Portanto, se o número for “desconhecido”, aplicamos o mesmo critério: x¹ = x. 

Dizemos que a equação é de primeiro grau, quando o expoente da incógnita é igual a 

1. 

Exemplos:  3x – 2 = 1;   5y + 9 = 4y – 3;   7w = 3w – 10. 

OBSERVAÇÃO: As equações do 1º grau podem apresentar uma ou mais incógnitas. 

Porém, no momento, vamos estudar apenas os casos de equações do 1º grau que 

possuem uma única incógnita. 

A equação é de segundo grau quando o expoente do termo de maior grau é igual a 2. 

Exemplos:  x² – 5x + 6 = 0;  16y + 2y² = –32;  100 = 4w². 
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A equação é de terceiro grau quando o expoente do termo de maior grau é igual a 3. 

Exemplos:  x³ – 1 = 0;  y³ + y² = – 7;  w³ – w² + w – 1 = 0. 

Desta forma, sempre atribuímos o grau de uma equação ao termo que possui a incógnita 

com maior expoente. 

RESOLVENDO UMA EQUAÇÃO DE 1º GRAU 

O objetivo de estudarmos equações é entender como resolvê-las. Dizemos que resolver 

uma equação é determinar o valor da incógnita que torna a igualdade verdadeira. 

Exemplo 1: Qual o valor da incógnita "x" que torna a igualdade  x – 2 = 1  verdadeira? 

Uma solução é tentar descobrir o valor de “x” por tentativas de erro e acerto: 

 Se  x = –1,  temos  (–1) – 2  =  – 3  (–3 é diferente de 1); 

 Se  x = 0,  temos  (0) – 2  =  – 2  (–2 é diferente de 1); 

 Se  x = 2,  temos  (2) – 2  =  0  (0 é diferente de 1); 

 Se  x = 3,  temos  (3) – 2  =  1  (1 é igual a 1); 

 Se  x = 4,  temos  (4) – 2  =  2  (2 é diferente de 1); 

Portanto, o valor de “x” que torna a igualdade  x – 2 = 1  verdadeira é 3. 

Outra solução é usar as operações aritméticas para determinar o valor de “x”. Para 

facilitar a solução, “isolamos” a incógnita no 1º membro da equação e deixamos os 

números no 2º membro: 

Equação Operações 

x – 2  =  1  

(x – 2) + 2  =  1 + 2 Somou 2 em ambos os membros 

x + (– 2 + 2)  =  1 + 2 – 2 + 2 = 0     e     1 + 2 = 3 

x + 0  =  3 zero é o elemento neutro da adição 

x = 3  

Portanto, o valor de “x” que torna a igualdade  x – 2 = 1  verdadeira é 3. Assim, 

chegamos a um único resultado para a incógnita: x = 3. 

Exemplo 2: Qual o valor da incógnita "x" que torna a igualdade  x + 1 = 8/6  verdadeira? 

Uma solução mais rápida é usar as operações aritméticas para determinar o valor de “x”. 

Para facilitar a solução, “isolamos” a incógnita no 1º membro da equação: 

Equação Operações 

x + 1  =  8/6  

(x + 1) – 1  =  8/6 – 1 Subtraiu 1 em ambos os membros 

x + (1 – 1)  =  8/6 – 1 1 – 1 = 0     e     8/6 – 1 = 2/6 

x + 0  =  2/6 zero é o elemento neutro da adição 

x = 2/6  

Portanto, o valor de “x” que torna a igualdade x + 1 = 8/6 verdadeira é 2/6. Assim, 

chegamos a um único resultado para a incógnita: x = 2/6  (ou ainda, simplificando, x = 

1/3). 
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Exemplo 3: Vamos voltar à situação-problema que apresentamos no início: 

“Pensei em um número. O dobro deste número somado a onze é igual a vinte e 

sete. Que número é este?” 

A situação acima pode ser “equacionada”, isto é, podemos representar matematicamente 

o problema acima por meio de uma equação. Para isto, basta utilizar uma incógnita “x”, 

por exemplo, no lugar do número desconhecido:  

2x + 11 = 27. 

Através dessa equação, podemos encontrar o valor da incógnita, resolvendo a equação 

do primeiro grau. Qual é o valor de “x” que torna a igualdade acima verdadeira? Podemos 

tentar descobrir por tentativas de erro e acerto: 

 Se  x = –3,  temos  2.(–3) + 11  =  – 6 + 11  =  5 (5 é diferente de 27); 

 Se  x = 0,  temos  2.(0) + 11  =  0 + 11  =  11  (11 é diferente de 27); 

 Se  x = 4,  temos  2.(4) + 11  =  8 + 11  =  19  (19 é diferente de 27); 

 Se  x = 8,  temos  2.(8) + 11  =  16 + 11  =  27  (27 é igual a 27); 

 Se  x = 10,  temos  2.(10) + 11  =  20 + 11  =  31 (31 é diferente de 27). 

Portanto, o valor de “x” que torna a igualdade  2x + 11 = 27  verdadeira é 8. 

Outra solução é usar as operações aritméticas para determinar o valor de “x”. Para 

facilitar a solução, “isolamos” a incógnita no 1º membro da equação: 

Equação Operações 

2x + 11  =  27  

(2x + 11) – 11  =  27 – 11 Subtraiu 11 em ambos os membros 

2x + (11 – 11)  =  27 – 11 11 – 11 = 0     e     27 – 11 = 16 

2x + 0 =  16 zero é o elemento neutro da adição 

2x  =  16  

(2x) / 2  =  16 / 2 Dividiu por 2 em ambos os membros 

(2/2)x  =  16/2 2/2 = 1     e     16/2 = 8 

1x  =  8 1 é o elemento neutro da multiplicação 

x = 8  

Portanto, o valor de “x” que torna a igualdade 2x + 11 = 27 verdadeira é 8. Assim, 

chegamos a um único resultado para a incógnita: x = 8. 

OBSERVAÇÃO: A multiplicação possui uma propriedade muito importante conhecida 

como propriedade distributiva, ou ainda, distributividade da multiplicação em relação 

à adição (ou subtração). Na prática, funciona assim: Se “a”, “b” e “c” são números reais 

quaisquer, então vale a seguinte relação: 

a.(b + c)  =  a.b + a.c 

Em outras palavras, é como se fosse uma “via de mão-dupla”. Se olharmos a igualdade 

acima da esquerda para a direita, então multiplicamos “a” com “b” e “a” com “c”, e 

depois somamos as parcelas. 



17 
 

Por outro lado, se olharmos a igualdade acima da direita para a esquerda, vemos que as 

parcelas “a.b” e “a.c” possuem um fator comum que é “a”. Assim, podemos colocar em 

evidência o fator comum “a”. 

Exemplo 4: Resolva a equação  4(x + 2) = 56. 

Vamos usar as operações aritméticas para determinar o valor de “x”. Para facilitar a 

solução, “isolamos” a incógnita no 1º membro da equação e deixamos os números no 2º 

membro: 

Equação Operações 

4(x + 2)  =  56  

4.x + 4.2  =  56 

Distributividade: 

Multiplicamos 4 com “x”  e  4 com 2: 

4.x = 4x     e     4.2 = 8 

4x + 8  =  56  

(4x + 8) – 8  =  56 – 8 Subtraiu 8 em ambos os membros 

4x + (8 – 8)  =  56 – 8 8 – 8 = 0     e     56 – 8 = 48 

4x + 0  =  48 zero é o elemento neutro da adição 

4x  =  48  

(4x) / 4  =  48 / 4 Dividiu por 4 em ambos os membros 

(4/4) x  =  48/4 4/4 = 1     e     48/4 = 12 

1x  =  12 1 é o elemento neutro da multiplicação 

x = 12  

Portanto, o valor de “x” que torna a igualdade 4(x + 2) = 56 verdadeira é 12. Assim, 

chegamos a um único resultado para a incógnita: x = 12. 

ATIVIDADES 

Observação: nas atividades 1 a 19, escolha e marque apenas uma alternativa. 

Atividade 1. Qual das equações abaixo é do primeiro grau? 

(a)  5x – 6 = –x² 

(b)  2y³ + 3y = 10 – 5y² 

(c)  7z + 9 = 4 – 2z 

(d)  t³ = 8 

Atividade 2. O que significa resolver uma equação? 

(a)  É determinar o grau da equação. 

(b)  Significa equacionar um problema de matemática. 

(c)  É determinar o valor da incógnita que torna a igualdade verdadeira. 

(d)  Significa multiplicar o valor de “x”. 

Atividade 3. Qual é a solução da equação  5x = 0? 

(a)  x = 3  (c)  x = 1 

(b)  x = 2  (d)  x = 0 
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Atividade 4. A equação  0x = 5 

(a)  não tem solução. 

(b)  tem uma única solução. 

(c)  têm duas soluções. 

(d)  têm infinitas soluções. 

Atividade 5. A equação  0x = 0 

(a)  não tem solução. 

(b)  tem uma única solução. 

(c)  têm duas soluções. 

(d)  têm infinitas soluções. 

Atividade 6. Qual é a solução da equação 3x = 12? 

(a)  x = 1  (c)  x = 3 

(b)  x = 2  (d)  x = 4 
 

Atividade 7. Qual é o valor de “x” que torna a igualdade  x + 2 = 0  verdadeira? 

(a)  x = –1 (b)  x = –2 

 (c)  x = –3 (d)  x = –4 
 

Atividade 8. Qual a solução da equação  4x – 3 = 2? 

(a)  x = ¼ (c)  x = 5/4 

(b)  x = – 1/4  (d)  x = – 5/4 
 

Atividade 9. Usando a Propriedade Distributiva, a equação  2(x – 6) = 0  é equivalente a: 

(a)  x – 6 = 0 (c)  x + 12 = 0 

(b)  2x + 6 = 0  (d)  2x – 12 = 0 
 

Atividade 10. Considere o seguinte problema: 

O dobro de um número subtraído de 20 é igual a 100. Qual é esse número? 

Se “x” representa o número desconhecido, a equação que descreve o probleminha acima 

é: 

(a)  x – 20 = 100  (c)  3x – 20 = 100 

(b)  2x – 20 = 100   (d)  4x – 20 = 100 
 

Atividade 11. Considere o seguinte problema: 

Um número inteiro somado com o seu sucessor é igual a onze. Que número é esse? 

Se “x” representa o número desconhecido, a equação que descreve o probleminha acima 

é: 

(a)  x + 1 = 11 

(b)  x + 2x = 11 

(c)  x + 3x = 11 

(d)  x + (x + 1) = 11 
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Atividade 12. Considere o seguinte problema: 

Um número inteiro somado com o seu antecessor é igual a dezenove. Que número é 

esse? 

Se “x” representa o número desconhecido, a equação que descreve o probleminha acima 

é: 

(a)  x – 1 = 19 

(b)  x + (x + 1) = 19 

(c)  x + (x – 1) = 19 

(d)  x – (x + 1) = 19 

Atividade 13. Considere o seguinte problema: 

A soma de dois números inteiros consecutivos é trinta e sete. Que números são esses? 

A equação que descreve o probleminha acima é: 

(a)  x + 1 = 37 

(b)  x + (x + 1) = 37 

(c)  x + (x – 1) = 37 

(d)  x – (x + 1) = 37 

Atividade 14. Considere o seguinte problema: 

Natália possui o triplo da idade de Ana, sua irmã. Ana é 8 anos mais nova que sua irmã. 

Qual a idade de Natália? 

Se “x” representa a idade de Ana, a equação que descreve o probleminha acima é: 

(a)  3x = 8 

(b)  3x = x + 8 

(c)  3x + 8 = x 

(d)  3x = x – 8 

Atividade 15. Equacione e resolva o probleminha: 

Carlos juntou toda a mesada de três meses para comprar um brinquedo de R$ 120,00. 

Qual é o valor da mesada dele? 

(a)  R$ 40,00. 

(b)  R$ 45,00. 

(c)  R$ 50,00. 

(d)  R$ 55,00. 

Atividade 16. Equacione e resolva o probleminha: 

O triplo de um número somado ao seu dobro resulta em 400. Qual é esse número? 

(a)  40. 

(b)  60. 

(c)  80. 

(d)  100. 

Atividade 17. Equacione e resolva o problema: 
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Numa escola estudam 630 alunos. O número de meninas é o dobro do número de 

meninos. Determine o número de meninas. 

(a)  210 

(b)  315 

(c)  420 

(d)  525. 

Atividade 18. Equacione e resolva o problema: 

Um estacionamento tinha uma certa quantidade carros estacionados. Uma criança que 

acabava de descer de um dos carros ficou impressionada com a quantidade de carros 

que estavam ali. Admirada, ela decidiu contar os carros. Mas, por causa de sua altura, 

ficou difícil contar olhando por cima. Então, a criança deitou no chão e começou a contar 

as rodas. Assim, chegou ao número 232. 

Se nenhum carro entrou nem saiu do estacionamento durante a contagem, quantos 

carros estavam estacionados nesse momento? 

(a)  58. 

(b)  74. 

(c)  92. 

(d)  116. 

Atividade 19. Equacione e resolva o problema: 

Um retângulo tem perímetro igual a 147 cm. Sua base é o dobro da altura. Calcule a 

altura desse retângulo. 

(a)  49 cm 

(b)  38,5 cm 

(c)  24,5 cm 

(d)  17 cm 

Observação: nas atividades 20 a 30, responda ou resolva os itens indicados. 

Atividade 20. Considere a equação do 1º grau:  2x + 4 = 2 – 3x. Responda: 

(a) Qual é o primeiro membro desta equação? 

(b) Qual é o segundo membro? 

Atividade 21. Resolva todas as equações abaixo. 

(a)  x + 3 = 9 

(b)  x – 3 = 9 

(c)  x – 3 = –9 

(d)  x + 3 = –9 

Atividade 22. Determine a solução das equações abaixo. 

(a)  3x = 6 

(b)  5x = –10 

(c)  12x = 60 

(d)  4x = –1 
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Atividade 23. Resolva as equações abaixo. 

(a)  3x – x = 8 + 12 

(b)  9x – 4x = 7 – 12 

(c)  x + 5x – 3x = 6 – 9 – 6 + 8 

Atividade 24. Determine a solução das equações abaixo. 

(a)  2x – 1 = 7 

(b)  7x = 5x + 18 

(c)  5x = 10 + 6x 

(d)  3x – 3 = 4x 

Atividade 25. Resolva as equações abaixo. 

(a) x + 5 = 20 – 4x 

(b) 4x – 9 = 1 – 2x 

(c)  2x + 5 – 1 = 4 + 2x 

(d) 9x – 4x + 10 = 7x – 30 

Atividade 26. O dobro de um número somado com 5 é igual a 60. Determine esse 

número. 

Atividade 27. Natália possui o triplo da idade de Ana, sua irmã. Ana é 8 anos mais nova 

que sua irmã. Qual a idade delas?  (Veja a atividade 14.) 

Atividade 28. A soma de dois números inteiros consecutivos é 29. Que números são 

esses? 

Atividade 29. A soma de três números inteiros consecutivos é 48. Que números são 

esses? 

Atividade 30. Resolva a equação  3(x + 1) = x – 4. 
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E.M. PROF. ARLINDO LIMA 

HISTÓRIA  

Aluno(a): _____________________________________ Ano: 8º  Turma: ______ 

 

BLOCO 1: Conteúdo: REVOLUÇÃO INDUSTRIAL                                                     

DATA: ___/___/___ 

Aula 04                                                                                           

ATIVIDADE 1 - Trabalhando com texto: Leitura e interpretação. 
 

INGLATERRA, OFICINA DO MUNDO 

A Inglaterra estava na frente nesse processo de produção e comercialização dos 

artigos. Sua Situação política era tranquila. Não vivia, nos meados do século XVIII, 

situações de crise ou guerras. A sociedade havia conseguido encontrar equilíbrio político 

e econômico desde a Revolução Gloriosa em 1689, quando se instalou a monarquia 

parlamentarista. 

Além dos aspectos de equilíbrio político e econômico havia as condições físicas do 

território, que eram favoráveis: solo, água e carvão. Então, com bons solos, com muita 

água, com cidade-portos e carvão vegetal e mineral, a Inglaterra tinha base física 

necessária para a instalação da indústria. De outro lado, tinha a base humana e 

financeira para movimentar as máquinas. 

Logo, da soma do equilíbrio entre burguesia e nobreza mais capital acumulado com 

o comércio, mais mão-de-obra disponível para o trabalho, mais fontes energéticas e vias 

de transporte, resultou um processo revolucionário nas formas tradicionais de produção. 

Desde o século XVI, não somente modificou o sistema de preparo da terra para o plantio 

como passou a cultivar uma variedade maior de produtos, principalmente para 

alimentação. 

Passou-se de uma forma de produção em cada pequena propriedade para uma 

produção em grande escala nas empresas rurais. Ainda no século XVI, no período dos 

Tudor, ficou estabelecido que os camponeses não podiam mais cultivar as áreas abertas, 

ou seja, as áreas comuns do reino, começava uma mudança que iria alterar 

significativamente a produção nos campos ingleses. Aquelas áreas foram sendo 

cercadas e passaram a ser exploradas pelos senhores que possuíam condições para 

adquiri-las.  

Sem as suas terras, os trabalhadores do campo não tiveram alternativa senão 

seguir para a cidade. Lá era o lugar que atraía as pessoas, pois significava a 

possibilidade de algum tipo de trabalho, mesmo que por um salário muito baixo. Para as 

indústrias que estavam nascendo, o grande número de pessoas em busca de trabalho, 

amontoadas pelas ruas das cidades, era muito bom. As indústrias necessitavam de muita 

mão-de-obra e, como ela existia em abundância naquele período na Inglaterra, podia-se 

escolher à vontade e pagar o mínimo possível, impondo todas as espécies de 

exploração, como, por exemplo, 14 até 18 horas diárias de trabalho.  

GARCIA, Ledonias Franco. Estudos de história: sociedades contemporâneas, 

8.série/ Goiânia: ED. da UFG,1998. 

EXERCÍCIOS:  

1)  Resuma com suas palavras a ideia central do texto. 

2)  Apresente todas as condições favoráveis que a Inglaterra possuía para a 

Revolução Industrial. 
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3)  Leia pense e escreva sobre o cercamento dos campos, ainda no século XVI, e o 

impacto sobre a vida da população inglesa. 

4)  A partir da leitura do texto, explique qual a relação entre a abundância de mão-de-

obra e a exploração do trabalho? 

5)  Pesquise e explique o que significa de capital acumulado? 

 

BLOCO2: Conteúdo: CRISE DA MONARQUIA                                                               

DATA: ___/___/___ 

Aula 05                                                                                           

ATIVIDADE 2 - Trabalhando com texto: Leitura e interpretação. 
 

O TRIUNFO DA BURGUESIA 

A indústria de fato triunfou: venceu as barreiras do velho modo de conceber, 

produzir e comercializar os artigos; mudou a paisagem do mundo; mudou as ideias das 

pessoas. Começou na Inglaterra, mas depois foi pra França, a Alemanha e outros países 

foram transformando o seu sistema de produção.  

De fato a Revolução Industrial fez da burguesia a classe social mais endinheirada e 

capaz de novos empreendimentos. Na Inglaterra ela já era uma classe forte, com 

determinados desempenhos políticos, principalmente no parlamento. Na França ela foi se 

fortalecendo economicamente e, procurando também ocupar os postos políticos, acabou 

por conduzir a Revolução Francesa.  

Os ideais que os revolucionários dos Estados Unidos e dos países da América 

Latina, que se tornaram independentes, procuravam seguir os ideais da burguesia. Isso 

significava que desejavam que os indivíduos tivessem liberdade para produzir, investir e 

comercializar.  

Portanto, o dinheiro obtido, ou seja, o capital obtido era liberal. Nada de reis e 

príncipes comandando os destinos, fazendo os planejamentos e criando nas leis 

regulamentadoras. Os burgueses queriam liberdade para explorar as suas propriedades 

e delas obter lucros que desejassem.  

Esse tipo de comportamento era totalmente diferente daquele que os homens 

tiveram nos séculos XVII e XVIII, quando os reis absolutistas comandavam a política e a 

economia. Com essa nova forma de vida, os homens contemporâneos mataram a já 

antiga política mercantilista.   

GARCIA, Ledonias Franco. Estudos de história: sociedades contemporâneas, 

8.série/ Goiânia: ED. da UFG,1998. 

 

EXERCÍCIOS:  

 

A)  Você concorda que a Indústria triunfou? Cite pelo menos dois exemplos que 

comprovem sua opinião. 
 

B)  Explique a diferença entre a política mercantilista e a política liberal. Se precisar 

pesquise na Internet e dê um exemplo real ou imaginário.  
 

C)  O que aconteceu com a burguesia durante a Revolução Industrial? E qual era a 

sua insatisfação? 
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ATIVIDADE 3 -  

INDUSTRIALIZAÇÃO  

Certamente, os homens do final do século XVIII, principalmente os ingleses, jamais 

poderiam imaginar que os seus inventos – maquina de fiar, tear movido à água, fiadeira 

automática, máquina a vapor, fornos etc. – se tornariam a base para centenas de novos 

inventos, que acabariam por mudar a forma de viver das pessoas no mundo inteiro.  O 

mundo já viveu muitas fases da industrialização: a fase da energia provocada pela força 

da água; a fase da energia á base do vapor produzido pelo calor do carvão; depois a fase 

da energia elétrica; depois a energia do petróleo; as maquinas automatizadas e a 

informatização.  

Apesar de todo esse avanço tecnológico, não podemos esquecer que esse quadro 

não é uniforme no mundo inteiro. Muitos países ou regiões estão extremamente 

industrializados, outros nem tanto, e alguns quase nada. Isso sem contar que ainda 

muitas regiões onde a população não faz ideia do que seja uma indústria, ou desconhece 

completamente as técnicas mais sofisticadas de produção. 

Nosso dia-a-dia está tomado de produtos industrializados dos quais fazemos uso 

sem qualquer novidade, mas esses produtos não surgiram do anda. Para fabricá-los foi 

preciso imaginação, experiência, dinheiro, ousadia, além, é claro, de matéria-prima e 

necessidade de uso. Todos eles nasceram muito simples, mas com a experiência e o uso 

de novas técnicas, foram sendo aperfeiçoados. Os carros de passeio, só para citar um 

exemplo, nasceram como verdadeiras carroças e hoje se encontram aos milhares, 

exibindo formas e modelos sofisticados e tecnológicos pelo mundo a fora.  

Assim, se pegarmos cada objeto industrializado e formos buscar as raízes de sua 

história, veremos o quanto as transformações foram ocorrendo em suas formas, modelos, 

estilos e usos. É uma tarefa fascinante buscar as raízes do processo industrial. É uma 

verdadeira viagem de volta na máquina do tempo.  

GARCIA, Ledonias Franco. Estudos de história: sociedades contemporâneas, 

8.série/ Goiânia: ED. da UFG,1998. 

 

EXERCÍCIOS:  

A) Escolha uma máquina ou invenção para pesquisar e escreva sobre sua história e 

evolução com o passar dos anos. 

B) O texto diz que a industrialização não é uniforme no mundo inteiro. Faça uma tabela 

agrupando os países industrializados, pouco industrializados e os não 

industrializados. 

C) Cite as etapas da industrialização na história do mundo. 

 

BLOCO 3: Conteúdo: Revolução Industrial                                                                    

DATA: ___/___/___ 

 Aula 06                                                                                           

ATIVIDADE 4 -                    MUDOU O RITMO DO MUNDO, MUDOU O RITMO DA VIDA     

 

     A Revolução Industrial se espalhou pelo mundo, as máquinas foram sendo 

aperfeiçoadas para cada vez produzirem mais mercadorias num menor tempo. Os 

operários tiveram que aprender a conviver com o ritmo delas porque o lema era produzir. 

O ritmo de suas vidas foi mudado porque as máquinas e os donos das máquinas e dos 

negócios não podiam esperar. 
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Pouco a pouco o sistema caseiro das pequenas oficinas, das vilas, das aldeias e 

cidades foi desaparecendo porque não havia lugar para a vagarosa manufatura. O ritmo 

do mundo atingido pela indústria foi acelerado não somente pelo ritmo da produção e do 

transporte; as ideias das pessoas também foram alteradas, por que as experiências do 

dia-a-dia foram criando uma consciência diferente. Os trabalhadores das fábricas 

passaram a pensar em suas experiências, seu trabalho, enfim, suas vidas, e a lutar pela 

melhoria das condições de trabalho. 

 Os donos das indústrias e os negociantes, empolgados pelos lucros e pelo poder 

econômico, foram investindo seu dinheiro e seu poder para cada vez produzirem mais, 

porém gastando menos. Assim, estavam criadas as duas classes que diretamente 

estiveram fazendo a revolução Industrial: a burguesia industrial e o operariado; a 

primeira, com o capital, as máquinas e o poder econômico; a segunda, apenas com as 

mãos na realização do trabalho em troca do salário.  

GARCIA, Ledonias Franco. Estudos de história: sociedades contemporâneas, 

8.série/ Goiânia: ED. da UFG,1998. 

 

EXERCÍCIOS: 

 

A)  O ritmo do mundo mudou o ritmo da vida. Explique essa ideia, utilizando-se de 

exemplos de acontecimentos que marcaram os últimos 200 anos. 

 

B)  Raciocine e encontre um exemplo de tecnologia que hoje está mudando o ritmo 

de nossas vidas e explique como.  

 

C)  O texto diz que com a Revolução Industrial, ficaram bem distintas as duas 

classes sociais que mais diretamente fizeram a Revolução. Quais foram elas? E 

quais foram as experiências de cada uma delas? 
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E.M. PROF. ARLINDO LIMA 

HISTÓRIA REGIONAL 

Aluno(a): ___________________________________  Ano: 8º  Turma: ______ 

 

BLOCO 1: Conteúdo: Quilombos no atual Mato Grosso do Sul: sua legitimação. 

Aula4.                                                                                                  DATA: ___/___/___. 

ATIVIDADE 1 - Leitura e interpretação de texto. 
 

O NEGRO NO SUL DO MATO GROSSO 

Os quilombos e os quilombolas ocuparam a atenção de autoridades coloniais e 

imperiais dos séculos XVII ao XIX e de estudiosos durante todo o século XX. E a 

preocupação segue até os dias de hoje. O artigo 68 das disposições transitórias da 

Constituição de 1988 consolidou uma demanda do movimento negro no Brasil ao redor 

do que Abdias do Nascimento chamou de Quilombismo  e inaugurou para o movimento 

negro, antropólogos, juristas e historiadores uma nova senda de investigação: a dos 

novos quilombos. Nossa contribuição trata desses últimos no atual estado do Mato 

Grosso do Sul e pretende, por intermédio do uso da História Oral, ampliar as narrativas 

ao redor dessas comunidades e propor a escrita da história do negro nessa região do 

cerrado brasileiro.  

Gomes enumera as formas de resistência e de protesto durante o período da 

escravidão e do pós-abolição: fugas, justiçamentos de feitores e senhores, revoltas nas 

fazendas, insurreições urbanas, quilombos, etc. e lembra que havia sociabilidades com 

enfrentamentos endêmicos, no cotidiano de senhores e escravos. 

Nas narrativas que veremos adiante, podemos supor que os grupos de cativos 

que se aquilombaram no sul do antigo Mato Grosso pertenciam às mesmas localidades 

ou fazendas. Seguimos a mesma pista de Gomes: Os quilombos que constituíam vilas 

camponesas independentes possibilitaram, ao longo do tempo, a gestação de um 

campesinato negro.  

Os testemunhos que gravamos e as observações de campo indicam que o 

processo de fuga continuou no pós-abolição bem como o aquilombamento de negros 

formalmente libertos da escravidão. Essas evidências indicam a continuidade de um 

processo que surgiu com a exploração de mão escrava e segue até os dias de hoje, 

ensejando novas estratégias dos quilombolas de convívio com outros grupos sociais. 

As comunidades negras que aportaram no sul do Mato Grosso, a partir do final do 

século XIX vieram com proposta distinta do colono branco para a ocupação do cerrado. 

Sabemos que a colonização dentro de padrões europeus de civilização, serviu/serve para 

atender o mercado externo, seguindo a lógica do capitalismo de desenvolvimento 

desigual e dependente. A erva mate e o gado foram historicamente as molas desse 

desenvolvimento. Sabemos bem dos resultados desse tipo de exploração: degradação do 

meio ambiente, exploração da mão de obra, alta concentração de renda, terras e 

monocultura.  

Com as comunidades negras que temos analisado foi diferente. Vindos 

especialmente do sul de Goiás e de Minas Gerais em movimento identificado por Caio 

Prado Júnior, o que conseguimos apurar, a partir das entrevistas de História Oral de Vida 

que fizemos nessas comunidades é que os fundadores dessas chegaram ao então sul do 

Mato Grosso com pecúlio próprio. Recursos modestos, provavelmente obtidos em suas 

terras de origem, por meio de exploração de lavouras a partir de contratos de meação ou 

ainda mesmo como empregados em suas de origem ou na região para onde migraram.  
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Muitos homens empregaram-se no exército e, em que pesem os baixos soldos, 

temos que considerar que os gastos também eram pequenos, o que lhes permitiam 

alguma economia. Somem-se a esses fatores, as políticas de colonização na região que 

remontam à ocupação da área pelo Império brasileiro após a Guerra do Paraguai, 

passando pela “Marcha para o Oeste da Era Vargas, até a divisão do estado sob os 

auspícios da ditadura civil-militar (1964-85). Lembremos que as terras eram muito baratas 

se comparadas aos centros dinâmicos da economia de então. 
 

EXERCÍCIOS:  

1) Leia o texto e explique como foi o processo de legitimação (perante a Lei) dos 

Quilombos? 

 

2)  Quais eram as formas de resistência no período de escravidão e no pós-

abolição? 

 

3)  Qual era o objetivo da ocupação das terras no sul do Mato Grosso para os 

colonos brancos? 

 

4) Explique quais os caminhos e as comunidades negras percorreram para adquirir 

as terras do cerrado? 

 

BLOCO 2: Conteúdo: Quilombos no atual Mato Grosso do sul: sua legitimação. 

Aula 5.  

DATA: ___/___/___. 

ATIVIDADE 2 -  

As „terras de negros‟ foram ocupadas de forma distinta daquelas ocupadas por 

gaúchos, libaneses ou japoneses. Com menos dinheiro que esses concorrentes, 

adquiriram terras em furnas e dedicavam-se a atividades de subsistência: plantando 

alimentos e criando seus animais. Entre as comunidades que pesquisamos, três delas 

estão localizadas em furnas: Dionísio, São Sebastião da Boa Sorte e São Miguel.  

Ora, esses “lugares escondidos” que serviram de abrigo a essas comunidades 

negras obviamente não interessavam ao projeto capitalista agrário do colono branco. A 

criação de gado e a monocultura deram preferência às terras de relevo não acidentado 

de pouca utilidade para a produção de alimentos, mas úteis para os pastos de pecuária 

extensiva. Carne, soja, cana-de-açúcar e, ultimamente, florestas de eucalipto têm 

atendido aos projetos de exportação muito bem representado na economia e da política 

brasileira. Já as comunidades negras rurais basearam sua produção na agropecuária de 

subsistência e no trabalho coletivo. 

Essa colonização negra parecia não incomodar, aparentemente, na maioria dos 

casos, a lógica capitalista na expansão do gaúcho, do libanês ou do japonês por essas 

paragens. Tratava-se de terras isoladas, de grotões que ainda assim foram usurpadas 

por projetos de colonização ou apossadas indevidamente. Dessa maneira, a história 
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encomendada ou escrita pelas famílias de colonos brancos obviamente não contemplou 

os quilombolas e outras formas de organização dos negros no campo ou na cidade. 

Permanecerem enfurnados até a democratização do Estado brasileiro na década de 

1980.  

Alijados do acesso às escolas brancas, esses negros jamais estiveram em 

condições de questionar a história oficial. Quando chegaram aos bancos escolares a 

história já estava escrita: chegaram como escravos, não possuíram terras, não tiveram 

produção própria, tornando-se subordinados de uma história única. Entretanto, a 

expansão constante do agronegócio e a organização dos negros têm acirrado os conflitos 

com maior ou menor intensidade a depender das relações de força entre quilombolas e 

fazendeiros.  

Atualmente, identificamos outros processos que modificaram a dinâmica histórica 

do relacionamento dessas comunidades negras rurais com as comunidades 

circundantes. A primeira diz respeito a reconfiguração das forças sociais no Brasil a partir 

da democratização do país retomada em finais dos anos de 1970 e culminada com a 

constituição de 1988. A atual constituição, em suas disposições transitórias, dispõe que é 

dever do Estado demarcar terras de remanescentes quilombolas. 

Fonte: Santos, Lourival dos. POR UMA HISTÓRIA DO NEGRO NO SUL DO MATO GROSSO: 
história oral de quilombolas de Mato Grosso do Sul e a (re)invenção da tradição africana no 
cerrado brasileiro. https://periodicos.ufpe.br/revistas/revistaclio/article/view/230145/27933 

EXERCÍCIOS:  

1)  Explique as diferenças da ocupação da terra do sul do Mato Grosso pelo colono 

branco em relação às comunidades negras. 

 

2)  Segundo o texto as comunidades quilombolas foram excluídas da história 

explique o por quê?  

 

3)  Como ficou a situação das terras Quilombolas após o período de 

redemocratização do Brasil? 
 

BLOCO 3: Conteúdo: Quilombos no atual Mato Grosso do sul: sua legitimação. 

Aula 06          

DATA: ___/___/___. 

 

ATIVIDADE 3 -  

Origem da população negra no sul do Mato Grosso: colonizadores negros e 

embate de projetos civilizatórios. 

Estavam, portanto, os negros chegados ao então sul do estado do Mato Grosso, 

no final do XIX, até meados do século XX na condição de colonizadores, tal qual os 

brancos vindos do sul e do sudeste, bem como gaúchos, paulistas, japoneses e libaneses 

que ocupam o discurso hegemônico da história da região. Em razão de uma concepção 

colonial de nossa História, esses negros, assim como os povos indígenas foram 

relegados à posição subalterna, como grupos que deveriam ser superados e 

https://periodicos.ufpe.br/revistas/revistaclio/article/view/230145/27933
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incorporados à lógica da mestiçagem branqueadora que produziu seu apagamento 

histórico.  

O embate seria entre um projeto capitalista moderno (produção para o mercado) e 

um projeto mais tradicional (produção para consumo interno) oriundo do sul de Goiás e 

de Minas Gerais e, em última instância do nordeste brasileiro. Gilberto Freyre em sua 

obra mais importante cita o viajante alemão Max Schimdt que esteve no sul do estado do 

então Mato Grosso no início do século XX. Diferente de outros viajantes da época, quase 

sempre com os olhos voltados para as populações indígenas, Schimdt registrou os 

negros na região. A obra, em alemão, está no museu Barbero, em Assunção do Paraguai 

e constitui registro importante da presença negra no estado. Nesse trecho de sua obra, 

Freyre salienta que os negros importados da África para essa região dominavam técnicas 

de criação de gado e as teriam transmitido aos mestiços de índios com brancos. 

 A disputa pelo “vazio” do centro oeste brasileiro situa-se no embate entre tradição 

e modernidade expresso nas formas de organização do trabalho: trabalho comunitário (as 

'surpresas' relatadas em entrevista, por Seu Carlito do Quilombo de São Sebastião da 

Boa Sorte) e o trabalho voltado para o atendimento do mercado de produtos agrícolas e 

da pecuária, como é o caso do Quilombo da Picadinha, em Dourados. Nessa última, esse 

embate chegou ao auge no evento descrito nas quatro entrevistas que fizemos e 

celebrado como verdadeiro mito fundador pela comunidade: o dia em que os fazendeiros 

correram da polícia federal.  

Claro está que o patriarca fundador da comunidade da Picadinha – Seu Deziderio 

Felipe de Oliveira - adquiriu as terras em momento histórico de expansão para o centro 

oeste já no declínio da companhia Matte Larangeira. A falta de tradição em lidar com as 

demandas legais para a formalização da posse de terras fez que os herdeiros de 

Deziderio tivessem seus direitos usurpados pelos fazendeiros por meio de advogados 

responsáveis pelo inventário, melhores treinados nas artimanhas das leis. A maior parte 

das terras da comunidade foram redistribuídas por meio de venda à terceiros com a 

cumplicidade de cartorários e de autoridades locais. Segundo seu Massimo, 68 anos: 

 Meu avô Deziderio era de Minas Gerais da região de 

Uberaba, chegou em Maracajú por volta de 1890, quando tinha 

por volta de 20 anos. Ele foi escravo, nasceu em 1877. Ele 

chegou aqui trazendo boi de Minas para cá e por aqui ficou. 

Vieram em comitiva e trabalharam na fazenda do sitio alto que era 

em Vista Alegre e de lá, foram para Maracaju, onde nasceram 

meus pais e meus tios, os quatros primeiros. Meu pai chegou 

aqui, como meu avô, quando não tinha nada por essas terras. Foi 

o Doutor João Batista de Oliveira que demarcou a área das terras 

dele. Em 1926, mediram a fazenda, logo depois que meu avô 

participou da revolta de 1924, ele foi um dos chefes revoltosos 

daqui que se opôs a Prestes.  

Por muito tempo, após essas usurpações, negros e negras dessas comunidades 

quilombolas permaneceram tratados como escravos, com especial crueldade para as 

mulheres como relatado na entrevista com Dona Eugênia, no quilombo São Miguel:  

Aos 13 anos voltei para casa da mamãe. Ela me chamou 

de volta porque não tinha notícias minhas. Fui trabalhar numa 

fazenda e fiquei grávida de um filho de fazendeiro. Eu não sabia 

fazer nada. Fiquei com a criança, criei este filho até ele se casar, 

minha mãe me deu apoio. Ele trabalhou na lavoura em Campo 

Grande, Camapuã e São Miguel. Depois trabalhou numa firma 
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com carteira assinada e graças a regularização das terras 

pretende voltar aqui para trabalhar com a lavoura. Naquele tempo 

mulher que não tinha marido não podia ficar no meio de moças, 

porque era considerada prostituta. Arrumei marido e depois me 

separei, continuei trabalhando em fazenda com minhas crianças. 

Trabalhei muito. 

A demanda da construção da identidade não é própria das comunidades 

tradicionais. É externa as mesmas. vem dos processos da globalização em suas 

instâncias econômicas, políticas e culturais. As comunidades negras rurais de Mato 

Grosso do Sul, agora (re)definidas  “quilombolas” devem sair do lugar onde viviam 

“enfurnadas” e disputar com outros grupos suas possibilidades de existência. Assumir 

uma identidade étnica ou cultural significa habilitar-se para competir por recursos em 

agências nacionais e internacionais de fomento ao desenvolvimento. Essa condição foi 

criada com o evento da globalização ou modernidade tardia. 

Fonte: Santos, Lourival dos. POR UMA HISTÓRIA DO NEGRO NO SUL DO MATO 

GROSSO: história oral de quilombolas de Mato Grosso do Sul e a (re)invenção da 

tradição africana no cerrado brasileiro. 

https://periodicos.ufpe.br/revistas/revistaclio/article/view/230145/27933 

 

EXERCÍCIOS:  

1)  Explique a afirmação do texto que tanto negros como povos indígenas foram 

relegados posição subalterna na História da ocupação do território do Mato 

Grosso do Sul. 

 

2)  Como ocorria a usurpação das terras de comunidades negras? Por que você 

acha que isso acontecia de forma tão comum? 

 

3)  Fale a respeito das comunidades quilombolas continuarem sendo tratados como 

escravos pela sociedade branca. 

 

4)  Pesquise e explique por que o termo “enfurnadas” retrata o preconceito com a 

comunidade quilombola? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://periodicos.ufpe.br/revistas/revistaclio/article/view/230145/27933
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América Anglo-saxônica: Clima e vegetação 

América Anglo-Saxônica corresponde aos países das Américas falantes da língua 
inglesa, nesse caso são as únicas nações do continente que se encontram desenvolvidas. 
Os países com tais características estão localizados na América do Norte, são eles 
Estados Unidos e Canadá. 

Essa região do continente americano abriga importantes tipos de coberturas 
vegetais como: tundra, floresta temperada, estepe e pradarias, vegetação desértica, 
savana, vegetação de altas montanhas e áreas desprovidas de vegetação. 
Tundra: ocorre em áreas onde predomina o clima frio com invernos longos e rigorosos. 
Em razão dessas condições, as vegetações que apresentam são basicamente plantas 
rasteiras como musgos e liquens. 
Floresta Temperada: desenvolve em regiões nas quais a característica do clima que 
predomina é o temperado, com verões quentes e invernos rigorosos. As florestas 
temperadas geralmente são compostas por árvores caducifólias com folhas vermelhas, 
alaranjadas e amarelas, aspecto comum nas florestas temperadas de folhas caducas. 
Estepe e pradarias: apresenta em regiões de clima semiárido com temperaturas elevadas 
e longos períodos de seca. Predominância de vegetação rasteira como herbáceas. 
Vegetação desértica: desenvolve em área de clima desértico muito seco e pouquíssima 
incidência de pluviosidade. Vegetações adaptadas à escassez de água, como as espécies 
xerófilas. 
Savana: ocorre em lugares de clima subtropical com incidência de chuvas bem 
distribuídas durante o ano, de temperaturas que não ultrapassam os 10ºC em 
determinados períodos. 
Vegetação de altas montanhas: apresenta clima frio, em montanhas até 1.000 metros 
ocorrem bosques caducifólios, até 1.800 metros predominam as coníferas e acima de 
2.000 apresentam os prados. 
Ausência de vegetação: lugares que apresenta temperatura muito fria e grande 
quantidade de gelo, condições que impedem a proliferação de vegetação. 

Disponível em: https://brasilescola.uol.com.br/geografia/tipos-vegetacao-america-anglo-saxonica.htm. Acesso 

em 24 de junho de 2020. 

E.M. PROF. ARLINDO LIMA 

GEOGRAFIA 

Aluno(a): ____________________________________________  Ano: 8º  Turma: 
______ 

ATIVIDADE 01: Leia o texto abaixo e responda a questão. 

Questão 1.1. Observe as imagens a seguir. 

 

O clima exerce forte influência sobre a vegetação dos Estados Unidos e do Canadá. 

Sabendo disso, relacione os tipos de clima e as formações vegetais presentes nesses 

países. 

 

a) Clima frio ou polar. 

b) Clima desértico. 

c) Clima subtropical. 

 (   ) Floresta Temperada e Subtropical. 

(   ) Tundra. 

(   ) Vegetação de deserto. 
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ATIVIDADE 02: Leia o texto abaixo e responda as questões. 

Regionalização da América 

Divisão geográfica do continente americano 

Primeiramente, você estuda o continente americano com uma divisão clássica em 

três partes: América do Norte, América Central e América do Sul. A estrutura física, ou 

seja, a formação das bordas continentais, e a origem da ocupação europeia é que 

“mandaram” nessa divisão  

Mapa da divisão geográfica do continente 

americano. 

 

América do Norte 

Apesar de a América do 

Norte englobar apenas Canadá, 

Estados Unidos e México, é um 

subcontinente relativamente grande. A 

maior parte do território está situado 

na zona climática subtropical. Mas o 

norte do Canadá já faz parte da na zona 

polar, e o centro-sul do México está 

situado na zona tropical do norte. 

Enquanto as fronteiras entre os 

países aparecem de forma bem retilínea 

– principalmente entre EUA e Canadá –, 

os limites litorâneos são bem 

recortados. No Norte do continente fica 

localizada a Groelândia, que apesar de 

estar no continente americano, pertence 

à Dinamarca. 

América central 

A América Central é o menor parte do 

continente americano. Mesmo assim, é 

subdividida em duas partes: América 

Central Continental (ligação entre América do Norte e América do Sul) e América Central 

Insular (ilhas). Ela é formada por 21 países, e a maioria deles são ilhas. 

Embora seja muito menor do que a América do Sul e a América do Norte, a 

América central é a região do continente com o maior número de vulcões ativos. Outra 

peculiaridade é que ali foi construída uma ligação direta entre os oceanos Pacífico e 

Atlântico: o Canal do Panamá. Assim, não é preciso contornar o continente americano 

inteiro para atravessar os oceanos. 

Apesar de estar totalmente na zona intertropical, há três faixas de climas neste 

subcontinente. Isso ocorre por causa da altitude do relevo: as “terras quentes” até 910 

metros, “terras temperadas” de 915 até 1830 metros e as “terras frias” até os 3050 metros 

de altitude. 

América do Sul 

Esse subcontinente é formado por 13 países (Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, 

Colômbia, Equador, Guiana, território da Guiana Francesa, Paraguai, Peru, Suriname, 

Uruguai e Venezuela). O maior deles é o Brasil, ocupando 47,7% do território sul-

americano. 
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Como o Brasil faz parte de quase metade do 

território, as características físicas da América do 

Sul se assemelham com as dele. Entretanto, existem 

algumas diferenças bem características. Uma delas é 

a Cordilheira do Andes, uma formação de 

dobramentos modernos na porção Oeste do 

subcontinente. Esta é única estrutura geológica que 

não tem participação do território brasileiro. 

Grande parte da América do Sul fica entre os 

trópicos de Câncer e de Capricórnio. Portanto, faz 

parte da zona tropical e da zona temperada. O 

subcontinente tem grande densidade pluviométrica 

(índice de chuvas), entretanto, é pequena em certas 

regiões, como no Nordeste do Brasil. A temperatura 

média nesta área é de quase 30 graus centígrados 

durante todo o ano. 

Ao sul do continente o clima torna-se mais fresco e seco. Na Patagônia, no 

extremo sul, faz muito frio, formando um deserto atípico. Além disso, outro importante 

deserto marca esta região: o deserto do Atacama, localizado no Chile. 

Divisão cultural do continente americano 

Também chamada de divisão socioeconômica, divide a América em duas partes 

apenas: a América Anglo-Saxônica e a América Latina. Essa divisão leva em conta a 

língua falada e a condição econômica dos países. 
   

Regionalização cultural do continente americano 

América Anglo-Saxônica 

A população da América Anglo-Saxônica foi formada, predominante, por ondas de 

imigrantes originados da Inglaterra, Irlanda, Holanda, Escócia, França e Alemanha. 

Composta apenas pelo Canadá e os Estados Unidos, é a região onde predomina o maior 

desenvolvimento econômico e social do continente americano. A colonização foi de 

povoamento em que as metrópoles pouco exploraram dessa área. A língua predominante 

é o inglês, contudo, há um grande grupo dentro do Canadá que tem o Francês como 

língua oficial. 

América Latina 

Dentro da divisão cultural, a América Latina foi formada pelos países que se 

constituíram a partir da ocupação de imigrantes originados da Espanha e de Portugal nos 

primeiros séculos após o descobrimento. Por isso a língua predominante é o castelhano. 

No entanto, há países que falam português, francês, holandês e inglês. Mais tarde, a 

população da América Latina foi complementada por imigrantes em menor número da 

Itália, Alemanha, Japão e pequenos contingentes de países do Leste Europeu. 

Formada pelos países que estão mais ao sul dos Estados Unidos, é um grupo 

bastante heterogêneo quando se trata de economia. Isso porque há países emergentes, 

como o Brasil, Argentina, Chile e México, mas há também países que apresentam um 

grau econômico de muita miséria, como o caso do Haiti. 

Disponível em: https://blogdoenem.com.br/conheca-o-continente-americano/. Acesso em 24 de 

junho de 2020. 

Questão 2.1. O continente americano apresenta uma grande extensão, estendendo-se 

do Ártico, no hemisfério Norte, às proximidades da Antártida, no hemisfério Sul. 
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Historicamente, a regionalização sofreu forte influência do processo de colonização. A 

esse respeito, classifique as alternativas em verdadeiras (V) ou falsas (F). 

(  ) Estados Unidos, Canadá e México foram colonizados pelos ingleses; dessa forma, 

integram a América Anglo-Saxônica. 

(   ) Na colonização de exploração, como foi o caso do Brasil, as riquezas eram 

exploradas e enviadas às metrópoles. 

(   ) Mesmo sendo um país latino-americano pela origem linguística, o México integra, 

com os Estados Unidos e o Canadá, a América do Norte. 

(   ) A América Latina foi colonizada, sobretudo, por espanhóis e portugueses, como foi o 

caso da Argentina e do Brasil. 
 

Questão 2.2. O continente americano foi colonizado por povos de várias nações 

europeias, dentre eles: portugueses, espanhóis, franceses, ingleses e holandeses. Esses 

povos passaram a explorar toda a América e a impor sua cultura de maneira forçada aos 

povos nativos do continente. Essa influência cultural oriunda de diferentes nacionalidades 

produziu distinções entre os países do continente, especialmente no que se refere ao 

idioma. Diante desse fator, o continente é regionalizado em América Latina e América 

Anglo-Saxônica. Essa distinção acontece, pois: 

a) são considerados países latinos todos aqueles que possuem línguas derivadas do 

latim, como por exemplo: espanhol, francês e português. Já as nações que falam língua 

de origem anglo-saxônica, como o inglês, formam a América Anglo-Saxônica. 

b) os Estados Unidos, antiga colônia de exploração, haviam sido primeiramente 

colonizados pelos portugueses e espanhóis, estando assim inseridos na América Anglo-

Saxônica. 

c) a chamada América espanhola fala a língua inglesa e francesa, inserindo-os na 

América Anglo-Saxônica, enquanto que o Brasil e Canadá estão na América Latina. 

d) o Brasil, mesmo estando na América do Sul, faz parte da América Anglo-Saxônica. 
 

Questão 2.3. Leia a manchete: 

América Latina e Caribe é região mais desigual do mundo, revela comissão da 

ONU. 

ONU, 7 mai. 2018. Disponível em: <https://nacoesunidas.org/ america-latina-e-caribe-e-regiao-

mais-desigual-do-mundo-revela-comissao-da-onu/>. Acesso em: 2 nov. 2018. 
 

Considerando a manchete acima, assinale a alternativa correta sobre as características 

socioespaciais e econômicas dos países da América Latina. 

a) Com as grandes desigualdades presentes na América Latina, os movimentos sociais 

surgem como uma importante movimentação com a finalidade de diminuí-las. 

b) Os movimentos sociais se concentram no Brasil, sendo desconhecido esse tipo de 

mobilização política em outros países da América Latina. 

c) A falta de acesso a tecnologias dificulta a mobilização com movimentos sociais de 

outras regiões ou países. 

d) Os movimentos sociais surgem de grupos de pessoas que se aproveitam para 

conseguir privilégios. 
 

Questão 2.4. Leia a manchete: 

Caravana de migrantes: Exaustos e famintos, milhares de hondurenhos chegam ao 

México rumo aos EUA „em busca de emprego e segurança‟ 

ROJAS, Ana Gabriela. BBC, 20 out. 2018. Disponível em: 

<https://www.bbc.com/portuguese/internacional-45926416>. Acesso em: 22 out. 2018. 
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Esse fluxo de hondurenhos ocorrido durante o governo Trump em 2018 é um exemplo 

entre milhares de fluxos migratórios. Essa movimentação da população hondurenha: 

a) partiu de forma voluntária e sem influência de fatores sociais. 

b) é semelhante a que ocorreu no período colonial dos Estados Unidos. 

c) almeja alcançar países que possam oferecer melhores condições de vida. 

d) foi motivada por políticas migratórias que facilitam a entrada de imigrantes. 
 

Questão 2.5. Leia atentamente o texto abaixo. 

“A encarregada da ONU disse que a urbanização, muitas vezes, é vista como uma 

oportunidade e uma espécie de motor para o desenvolvimento, mas que os desafios 

relacionados ao tema persistem. Na América Latina, especificamente, ela citou 

problemas de ordem econômica e ambiental, expansão desordenada, segregação 

socioeconômica e questões relacionadas à saúde, segurança e efeitos da mudança 

climática.” 

Governo do Brasil. Em 2030, 90% da população brasileira viverá em cidades. Disponível 

em:<http://www.brasil.gov.br/cidadania-e-justica/2016/10/em-2030-90-da-populacao-

brasileira-vivera-em-cidades>. Acesso em 23 out. 2018. 

De acordo com o texto, o processo de urbanização da América Latina é acompanhado 

de: 

a) um problema de segregação socioespacial que vem da baixa taxa de urbanização. 

b) desaparecimento da segregação socioespacial que vai ser erradicada no continente. 

c) problemas de infraestrutura e segregação socioespacial decorrentes do mal 

planejamento. 

d) Segregação socioespacial apenas nas pequenas cidades que possuem baixos níveis 

de desigualdade social. 
 

Questão 2.6. (UFMG 2008) Recentemente, aspectos de ordem política e humano-

econômica da América Latina têm contribuído para modificar a participação desse 

Subcontinente no cenário mundial. Considerando-se esses aspectos, é INCORRETO 

afirmar que o Subcontinente Latino-Americano: 

a) é um dos grandes exportadores mundiais de combustíveis fósseis e oferece outras 

possibilidades energéticas em diversidade e volume que permitem sua utilização em 

outras partes do mundo. 

b) exerce grande poder de atração sobre empresas multinacionais, por abrigar 

considerável mercado potencial, formado por população numerosa e, ainda, com grande 

parte de suas necessidades não-atendidas. 

c) registra, hoje, graças ao emprego de tecnologias nele geradas, ritmo de 

desenvolvimento industrial que supera aquele verificado em outras regiões do mundo, 

que também abrigam países em desenvolvimento. 

d) tem gerado dúvidas sobre a segurança dos investimentos externos na região, devido 

às recentes nacionalizações de unidades industriais estrangeiras localizadas em alguns 

dos países que o constituem. 
 

Questão 2.7. A respeito do processo de regionalização do continente americano, analise 

os itens a seguir: 

I – A América Anglo-saxônica foi colonizada majoritariamente pelos povos ingleses. 

II – A América Latina corresponde aos países colonizados por portugueses e espanhóis e 

está localizada exclusivamente na América do Sul. 

III – A América Latina compreende os países da América Central e do Sul, incluindo o 

México, que pertence ao Nafta. 
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IV – Além de portugueses e espanhóis, pode-se afirmar que holandeses e ingleses 

também participaram do processo de colonização da América Latina. 

São verdadeiras as assertivas: 

a) I, III, IV.   c) I, II, III. 

b) II, III, IV.  d) I, II, IV. 
 

Questão 2.8. Relacione corretamente: 

(1) América Latina. 

(2) América Anglo-saxônica. 

 

(   ) Estados Unidos e Canadá. 

(   ) Tinham como objetivo ocupar o território e fixar sua população, formando uma nova 

Inglaterra. 

(   ) Colônias de povoamento. 

(   ) Colônias de exploração. 

(   ) Produção agrícola baseada na grande propriedade, produzindo um único produto e 

com a utilização de trabalho escravo. 

Marque a sequência correta: 

a) 2 2 2 1 1. 

b) 1 1 1 2 2. 

c) 2 2 1 1 2. 

d) 1 1 2 2 1. 

 

ATIVIDADE 03: Leia o texto e responda as questões. 

Blocos econômicos da América Latina 

Os blocos econômicos são instituições supranacionais, ou seja, que ultrapassam 

os limites de uma nação, formados pelo agrupamento de países que possuem como 

objetivo principal a organização de acordos comercias, para isso, implementando uma 

redução gradual das tarifas alfandegárias a fim de potencializar o fluxo de mercadorias 

entre os países-membros e estimular a concorrência em determinados setores de suas 

economias. 

A partir da década de 1950, as empresas transnacionais começaram a direcionar 

suas filiais para os mais diferentes países e, em pouco tempo, passaram a dominar o 

comércio internacional. Nessa perspectiva, os blocos econômicos se tornaram 

necessários, para estabelecer algumas normas e gerenciar os fluxos comerciais, pois em 

uma economia de mercado, os governos não têm poder para controlar as decisões 

tomadas por essas empresas.  

A América Latina possui diferentes níveis de subdesenvolvimento, herança de seu 

passado colonial e de diversas práticas políticas internas e externas. Os blocos 

econômicos que existem na região expõem a fragilidade de suas economias e as 

dificuldades em promover uma integração econômica e política mais completa e 

abrangente. Alguns dos Blocos Econômicos ou projetos presentes no continente latino-

americano são: 

ALBA (Aliança Bolivariana para as Américas) 

Em 2004, os líderes de Cuba e Venezuela apresentaram a proposta da Alba, 

bloco que tem a pretensão de integrar a região do Caribe e o restante da América Latina 

a partir de propostas de incentivo à solidariedade mútua, projetos sociais e econômicos. 

Efetivamente, o bloco tem realizado intercâmbio de médicos cubanos para a Venezuela 

em troca de petróleo e acordos comerciais nos setores de energia e mineração 

dominados por Venezuela, Bolívia e Equador. São membros: Antígua e Barbuda, Bolívia, 
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Cuba, Dominica, Equador, Nicarágua, São Vicente e Granadinas e Venezuela. Honduras 

retirou-se em 2010 alegando um suposto tratamento desrespeitoso em relação ao país, o 

que diz respeito à reação contrária dos principais membros do grupo ao golpe militar que 

destituiu o presidente Manuel Zelaya no ano de 2009. 

ALCA (Área de Livre Comércio das Américas) 

Iniciativa dos Estados Unidos, propõe a formação de uma área de livre comércio 

em todo o continente americano, com exceção a Cuba. O acordo deveria ter entrado em 

vigor no ano de 2005, mas após os atentados de 11 de setembro de 2001 ocorreu uma 

mudança de foco da política externa dos Estados Unidos adotada pelo então presidente 

George W. Bush, que priorizou a ofensiva contra os países que representassem ameaça 

à segurança do país. As negociações relacionadas à Alca acabaram relegadas a 

segundo plano, ao mesmo tempo em que diversos países latino-americanos tiveram 

transformações políticas consideráveis, com a ascensão de governos de orientação 

esquerdista, principalmente na América do Sul, que se posicionaram contrários à 

concretização do bloco. 

Um dos maiores questionamentos com relação à Alca corresponde a sua 

estruturação, que nitidamente privilegia o domínio econômico dos Estados Unidos em 

detrimento da produção industrial e agrícola dos outros países da região, que não 

estariam preparados para uma abertura rápida e profunda de suas economias. Outro 

ponto discutível é a manutenção dos subsídios oferecidos a determinados setores da 

economia norte-americana, o que tornaria o bloco descomprometido com o 

desenvolvimento da região. 

Logo em seu primeiro mandato, o presidente estadunidense Barack Obama 

apresentou em seu plano de metas para a América Latina a retomada das negociações 

da Alca, mas a política externa dos Estados Unidos esteve nos últimos anos mais 

concentrada em questões como Oriente Médio (Irã, Síria, Afeganistão) e China, enquanto 

no plano interno a Crise Econômica Mundial e a recuperação da economia do país ainda 

denotam maior preocupação do que as relações com a América Latina. O segundo 

mandato de Obama pode apresentar novidades quanto a acordos bilaterais com os 

países da América Latina em temas como combate ao narcotráfico e migrações. 

MERCOSUL (Mercado Comum do Sul) 

O bloco foi criado em 1991 após a assinatura do Tratado de Assunção por Brasil, 

Argentina, Uruguai e Paraguai, os chamados membros plenos ou efetivos. Em 2012, a 

Venezuela assumiu uma posição como membro efetivo após a suspensão temporária do 

Paraguai, cujo Congresso se colocava contrário ao ingresso da Venezuela em razão de 

divergências político-ideológicas com o então presidente venezuelano Hugo Chávez. 

Após o processo de impeachment que depôs o presidente paraguaio Fernando Lugo, os 

governos de Brasil, Argentina e Uruguai puniram o Paraguai com a suspensão do bloco 

econômico, o que abriu a lacuna necessária para a entrada da Venezuela* no Mercosul. 

Os países plenos ou efetivos têm direito a voto em decisões que direcionam o 

bloco. Bolívia, Chile, Peru, Colômbia, Equador, Guiana e Suriname são membros 

associados, apenas participando das trocas comerciais. 

Entre os objetivos gerais do bloco estão a criação de uma área de livre comércio e 

de uma união aduaneira. Entre tantas ambições, o Mercosul também busca a 

uniformização das taxas de juros, criação de uma moeda única e estabelecimento de livre 

circulação de pessoas. Atualmente, a formação de uma União Aduaneira está avançada 

em determinados segmentos. Uma União Aduaneira é quando, além do livre comércio, 

ocorre o estabelecimento de tarifas iguais entre os países-membros com relação aos 

produtos comercializados com países que não pertencem ao bloco. 
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Vários enfrentamentos têm comprometido o MERCOSUL, como a instabilidade 

política e econômica de alguns dos países-membros. Além disso, as divergências com 

relação ao direcionamento do bloco e os acordos bilaterais ferem as premissas da 

organização, que teoricamente prioriza a integração econômica da região e não apenas o 

favorecimento dos setores econômicos mais fortes dos países envolvidos. Tal fato tem se 

tornado muito comum devido ao lobby exercido por empresários, grandes agricultores e 

até mesmo políticos. Essa pressão acaba induzindo os governos a protegerem 

determinados setores, minando as tentativas de incentivo à competitividade a partir da 

entrada de produtos estrangeiros. A Venezuela foi suspensa do Mercosul, por tempo 

indeterminado, em dezembro de 2016. 

Disponível em: https://brasilescola.uol.com.br/geografia/blocos-economicos-america-

latina.htm. Acesso em 24 de junho de 2020. 

Questão 3.1. O mapa a seguir apresenta quatro países sul-americanos destacados, 

essas nações compõem um bloco econômico, que é: 

 
 

a) Nafta.   d) Alca 

b) Caricom..    e) Comunidade Andina 

c) Mercosul. 
 

Questão 3.2. O Mercosul (Mercado Comum do Sul) foi criado em 1991 após a assinatura 

do Tratado de Assunção por Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai Quais os objetivos 

gerais do bloco? 

a) área de livre comércio e uma união aduaneira. 

b) integrar a região do Caribe e o restante da América Latina. 

c) incentivo à solidariedade mútua, projetos sociais e econômicos. 

d) acordos comerciais nos setores de energia e mineração. 
 

ATIVIDADE 04: Leia o texto e responda as questões. 

Nafta - Bloco econômico da América 

O NAFTA – Acordo de Livre Comércio da América do Norte (North American Free 

Trade Agreement – em inglês) é um acordo econômico e comercial – também 

chamado bloco econômico – formado por Estados Unidos, Canadá e México. Criado 

efetivamente em 1° de janeiro de 1994, tem como objetivo o fortalecimento das relações 

comerciais entre esses países. A estratégia estadunidense de criação do bloco visa 
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enfrentar a concorrência dos mercados europeu e especialmente o asiático, que tem tido 

vigorosa evolução nos últimos anos. 

Além dos países da América do Norte, o Chile participa do acordo como membro 

associado. Este status garante ao país sul-americano vantagens como a redução de 

impostos para a comercialização de mercadorias com os demais membros do Nafta. 

Objetivos do NAFTA 

- Eliminar barreiras alfandegárias – os impostos de importação de bens e mercadorias. 

- Facilitar o trânsito de produtos e serviços entre os territórios dos países participantes do 

acordo. 

- Promover condições para que haja um ambiente de competição equilibrada dentro da 

área de abrangência do NAFTA. 

- Ampliar as oportunidades de investimento dentro dos países e entre os países 

participantes do acordo. 

- Oferecer proteção efetiva e adequada e garantir os direitos de propriedade intelectual 

no território dos países membros – este objetivo aplica-se à produção científica e 

especialmente a cultural. 

Características do Bloco 

O acordo não prevê a livre circulação de pessoas pelos países integrantes do 

bloco. A imigração de mexicanos para os Estados Unidos continua controlada e com 

restrições semelhantes à existentes antes da criação da parceria econômica. 

O NAFTA possui caráter essencialmente econômico – este fator explica o restrito 

nível de integração. O bloco pode ser caracterizado como uma Zona de Livre Comércio – 

não alcançando nem o status de União Aduaneira. 

A eliminação de barreiras alfandegárias tem ocorrido de forma gradual e lenta. O 

impedimento para a celeridade na integração é justificada pela necessidade de proteger 

setores ainda frágeis da economia de cada um dos países-membros. 

O NAFTA – ao contrário da União Europeia – não possui uma instituição ou 

governo para a administração do bloco. Também não tem leis supranacionais – ou seja, 

normas que sejam superiores às existentes em cada país membro. 

Relações comerciais desiguais 

Os mercados que integram o Nafta possuem enormes disparidades. O México, 

por exemplo é um país com significativos números de crescimento da população, 

movimentos migratórios e desigualdades sociais. 

O Canadá, apesar de possuir elevado padrão de vida e baixo crescimento 

vegetativo, em comparação à economia dos Estados Unidos, tem reduzida significância 

no cenário econômico mundial – o Produto Interno Bruto do país corresponde a apenas 

10% do PIB estadunidense. 

Dentro do NAFTA, as relações comerciais acabam por gravitar em torno dos 

Estados Unidos, pois tanto economia do Canadá quanto a do México são dependentes 

das exportações para o gigante estadunidense. De maneira semelhante, os Estados 

Unidos utiliza esta relação de dependência para adquirir desses países, matérias-primas 

e mercadorias a custos reduzidos e vender os produtos industrializados produzidos em 

território estadunidense. 

A situação do México é ainda mais grave, pois a sua economia chega a possuir 

um caráter de submissão frente aos Estados Unidos. As exportações, a indústria, as 

atividades agropecuárias e de mineração são, em sua maioria destinadas ao país vizinho. 

Além disso, grandes empresas estadunidenses instalam filiais de suas indústrias em 

território mexicano – na fronteira com os EUA – para reduzirem custos com salários, 

impostos, e restrições ambientais. Estas indústrias, são conhecidas como maquiladoras. 
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Disponível em: https://www.infoescola.com/geografia/nafta/. Acesso em 24 de junho de 

2020. 

Questão 4.1. O Acordo Norte-Americano de Livre Comércio (Nafta) é um bloco 

econômico formado por três países da América do Norte, são eles: 

a) Estados Unidos, Chile e Brasil. 

b) Canadá, Cuba e México. 

c) Argentina, Canadá e Estados Unidos. 

d) México, Canadá e Estados Unidos. 

e) Estados Unidos, Canadá e Brasil. 

 

Questão 4.2. A respeito da situação atual do México no NAFTA, é incorreto afirmar que: 

a) A dependência econômica do México em relação aos Estados Unidos só tem se 

ampliado. Mais de 80% das exportações mexicanas destinam-se ao vizinho Estados 

Unidos e quase 70% do que o país importa também vem dos EUA. 

b) O fortalecimento da indústria nacional mexicana e sua alta competitividade têm como 

efeito o desinteresse de empresas de outros continentes, como o asiático e europeu, em 

instalar empresas em território mexicano. 

c) A migração de empresas estadunidenses para o México tem causado muitas críticas, 

pois, em razão dessa transferência, milhares de postos de trabalho têm se fechado nos 

Estados Unidos. 

d) Diversas empresas estadunidenses têm se instalado no México desde a criação do 

NAFTA, o que contribui para a desnacionalização da economia mexicana. 

e) Muitas empresas estadunidenses têm instalado fábricas no México motivadas, 

especialmente, pela mão de obra mexicana, farta e barata, além da legislação trabalhista 

flexível. 

 

ATIVIDADE 5 (Revisão): Leia o texto e responda as questões. 

Racismo contra latinos nos EUA invade vídeos da internet 

“As demonstrações de racismo contra os imigrantes latinos nos Estados Unidos 

alcançaram as principais páginas de vídeos da internet, com centenas de gravações que 

denunciam a “invasão ilegal” do país. O anonimato oferecido pela rede e, especialmente, 

a facilidade com que se pode colocar um vídeo em sites muito visitados transformaram- 

se em uma arma de propaganda nas mãos dos grupos contrários à imigração. Centenas 

de vídeos que denunciam “a reconquista de antigos territórios iniciada pelos mexicanos 

em solo americano” podem ser encontrados facilmente em sites [...]. Os latinos 

concentram a ira de alguns americanos, que veem na imigração ilegal a causa de todos 

os males que o país sofre, e que, como mostra a maioria dos vídeos, exigem uma ação 

governamental mais efetiva na fronteira com o México, para evitar que os imigrantes 

ilegais realizem “uma invasão”.  

[...] David Valenzuela. Racismo contra latinos nos EUA invade vídeos da internet. Folha de 

S.Paulo, São Paulo, 7 abr. 2007. Disponível em: 

<www1.folha.uol.com.br/folha/mundo/ult94u106232.shtml>. Acesso em: set. 2018.   
 

Questão 5.1. Por que os mexicanos e demais latinos migram para os Estados Unidos? 

_______________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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Questão 5.2. Que informação do texto revela ocorrência de discriminação de mexicanos 

e outros latinos nos EUA? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
 

Questão 5.3. Você concorda que o anonimato da internet pode ser uma arma a favor do 

comportamento discriminatório e preconceituoso? Como solucionar este problema? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
 

ATIVIDADE 6 (Revisão): Leia o texto e responda a questão. 

“O que parece claro é que as pressões políticas, ambientais e econômicas que levaram 

ao aumento da imigração nos últimos anos (guerras no Oriente Médio, seca e alto 

crescimento populacional na África Subsaariana, e daí por diante), se têm alguma 

tendência, é a de se intensificarem. A migração adequadamente administrada tem o 

potencial tanto de beneficiar enormemente os próprios imigrantes como de ser uma 

oportunidade para as nações que os recebem, particularmente aquelas da Europa que 

enfrentam declínio da população. Mas, para fazer isso funcionar, os países vão ter de 

administrar a integração melhor do que alguns fizeram no passado – o que é um desafio 

político, pelo menos tanto quanto um desafio econômico.  

Jonathan Portes. 50 ideias de capitalismo que você precisa conhecer. Trad. Helena Londres. São 

Paulo: Planeta, 2017. p. 181. 

 

Questão 6.1 - Identifique as alternativas corretas.  

a) O autor sugere que a imigração não foi bem administrada no passado em razão da 

não necessidade premente de mão de obra, o que ocorre agora.  

b) Segundo o autor, a tendência é que haja uma diminuição da imigração no mundo em 

razão do momento de crescimento econômico por que passa a economia mundial, após o 

colapso de 2008.   

c) O fato de a imigração ter o potencial de beneficiar os imigrantes e as nações que os 

recebem significa que todas as nações devem abrir suas fronteiras e acolher os 

imigrantes.   

d) Administrar a entrada de imigrantes em seus territórios implica que os países devem 

adotar uma postura humanitária em relação aos imigrantes, sem, no entanto, descuidar 

dos interesses da população do país, zelando para que haja uma integração pacífica e 

produtiva para ambos os lados. 
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E.M. PROF. ARLINDO LIMA 

CIÊNCIAS 

Aluno(a): ___________________________________  Ano: 8º  Turma: ______ 

Sugestão de vídeoaulas 

Aula: Reprodução dos seres Vivos: https://www.youtube.com/watch?v=KMvSlXcVM_c 

Reprodução assexuada e sexuada I: https://www.youtube.com/watch?v=ZUpt7iL4wkA 

Reprodução assexuada e sexuada II: https://www.youtube.com/watch?v=1qPFz8lgSwc 

Reprodução assexuada e sexuada III: https://www.youtube.com/watch?v=iPcbZpdYzSk 

Sugestões de Texto para Leitura 

Tipos de reprodução sexuada e assexuada: https://www.estudopratico.com.br/tipos-de-

reproducao-sexuada-e-assexuada/ 

Tipos de reprodução: https://alunosonline.uol.com.br/biologia/tipos-reproducao.html 

Reprodução assexuada: https://www.todamateria.com.br/reproducao-assexuada/ 

Reprodução Sexuada: https://www.todamateria.com.br/reproducao-sexuada/ 

 

REPRODUCÃO 

 Reprodução é capacidade que os seres vivos têm de dar origem a novos 

indivíduos da mesma espécie. Esse processo é fundamental para a manutenção da 

espécie mas não é essencial para a vida do indivíduo. Esse pode viver sem se 

reproduzir, porem a manutenção do numero de indivíduos da sua espécie depende da 

reprodução.  

Existem basicamente dois tipos de mecanismos reprodutivos: assexuada e sexuada 

 Na reprodução assexuada ou agâmica, apena sum indivíduo participa da 

reprodução, dando origem a outros indivíduos, todos geneticamente idênticos entre si. 

 A reprodução sexuada ou gâmica, como regra geral, é caracterizada pela união 

de duas células (gametas) originadas na maioria das vezes de indivíduos diferentes.  

 A reprodução sexuada provoca aumento da variabilidade genética, pois o 

patrimônio genético do indivíduo resultante será determinado pelos patrimônios dos 

indivíduos que o geraram.  

Reprodução de hidras  

A classe dos hidrozoários possui inúmeros representantes, além da hidra. Todos os 

demais componentes dessa classe são marinhos. Dentre eles, podemos citar como 

exemplo a Obelia e a caravela (Physalia), este um indivíduo colonial muito comum nos 

mares tropicais e temperados. 

Na Obelia, a reprodução ocorre durante um ciclo em que se alternam pólipos (fase 

assexuada e duradoura) e medusas (fase sexuada e pouco duradoura). Dois tipos de 

pólipos existem em um polipeiro (colônia): o nutridor e o reprodutor. 

Os reprodutores geram medusas por brotamento. Essas, de pequeno tamanho, 

produzem gametas que se encontram na água (fecundação externa). Forma-se o zigoto, 

ocorre o desenvolvimento embrionário e surge uma larva ciliada, a plânula, que constitui 

uma importante forma de dispersão da espécie. Fixando-se a um substrato apropriado, a 

https://www.youtube.com/watch?v=KMvSlXcVM_c
https://www.youtube.com/watch?v=ZUpt7iL4wkA
https://www.youtube.com/watch?v=1qPFz8lgSwc
https://www.youtube.com/watch?v=iPcbZpdYzSk
https://www.estudopratico.com.br/tipos-de-reproducao-sexuada-e-assexuada/
https://www.estudopratico.com.br/tipos-de-reproducao-sexuada-e-assexuada/
https://alunosonline.uol.com.br/biologia/tipos-reproducao.html
https://www.todamateria.com.br/reproducao-assexuada/
https://www.todamateria.com.br/reproducao-sexuada/
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larva transforma-se em um novo pólipo, que acaba gerando novo polipeiro. 

 

Atividades 

1- (FCC-SP) A diferença fundamental entre reprodução assexuada e sexuada é que a 

reprodução assexuada: 

a) exige apenas um indivíduo para se cumprir, e a sexuada exige dois.  

b) não cria variabilidade genética, e a sexuada pode criar. 

c) só ocorre entre vegetais, e a sexuada entre vegetais e animais. 

d) dá origem a vários indivíduos de uma só vez, e a sexuada a um indivíduo apenas. 

e) só ocorre entre espécies em que não existam dois sexos, e a sexuada ocorre nos 

seres em que há diferenciação dos dois sexos. 

 

2- Algumas espécies, como as hidras, formam um broto que se desprende e desenvolve 

vida independente. Esse processo de reprodução assexuada é conhecido como: 

a) fragmentação. 

b) esporulação. 

c) gemiparidade. 

d) divisão binária. 

e) partenogênese. 

 

3-Alguns seres vivos reproduzem-se assexuadamente. Uma forma de reprodução rápida 

e fácil. A desvantagem desse modo de reprodução é que: 

a) Não cria variação genética. 

b) Cria variação genética. 

c) “Consome” energia. 

d) Os descendentes só se reproduzem sexuadamente. 

 

4- Existem diversas formas de reprodução encontradas no Reino Animal, que podem ser 

classificadas em dois grandes grupos: reprodução sexuada e reprodução assexuada. 

Sobre isso, analise as afirmações abaixo: 

I. O brotamento é um processo de reprodução assexuada, que tem como fator positivo o 

fato de necessitar de um gasto energético menor, uma vez que dispensa o acasalamento. 

II. Reprodução por partenogênese ocorre quando há troca de gametas entre indivíduos 

de uma mesma espécie, reproduzindo um novo ser vivo, é um mecanismo que pode ser 

encontrado em invertebrados, como abelhas, e algumas espécies de vertebrados, como 

os peixes. 
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III. A reprodução sexuada, processo que requer a união de duas células haploides, é, de 

todos os mecanismos reprodutivos, aquele que promove a variabilidade genética entre os 

indivíduos. 

Está correto apenas o que se afirma em 

a) I.                     b) I e III.                       c) II.                   d) II e III.                   e) III. 

5-A reprodução é essencial: 

a) para garantir o acasalamento. 

b) para garantir a continuidade das espécies ao longo do tempo. 

c) para que nasçam novos seres vivos muito diferentes dos pais. 

d) para garantir a fecundação. 

 

6- Na reprodução sexuada... 

a) intervêm dois animais da mesma espécie de sexos diferentes. 

b) intervêm dois animais da mesma espécie do mesmo sexo. 

c) intervêm dois animais de espécies e sexos diferentes. 

d) um animal sozinho tem a capacidade de dar origem a outro igual a si próprio. 

 

7- A reprodução assexuada envolve... 

a) um progenitor. 

b) dois progenitores de sexos diferentes. 

c) o cruzamento de um macho com uma fêmea. 

d) rituais de acasalamento. 

 

8-Sobre a reprodução assexuada, marque a alternativa incorreta: 

a) A reprodução assexuada não envolve gametas. 

b) Bactérias reproduzem-se por reprodução assexuada. 

c) Alguns animais podem reproduzir-se assexuadamente. 

d) A reprodução assexuada aumenta variabilidade genética. 

e) A partenogênese é um exemplo de reprodução assexuada. 

 

9- As hidras apresentam uma forma peculiar de reprodução assexuada. Nesses 

organismos, forma-se uma massa de células dividindo-se por mitose, gerando uma 

pequena hidra que se separa do organismo parental e inicia a vida livre. Esse processo é 

conhecido como 

a) Divisão binária.          

b) Partenogênese.           

c) Multiplicação vegetativa.           

d) Brotamento. 

 

10- Os seres vivos podem reproduzir-se sexuada ou assexuadamente. Sobre este 

assunto, destaque a afirmativa correta: 

a) A reprodução assexuada promove maior variabilidade genética e produz grande 

quantidade de descendentes.  

b) A reprodução assexuada se caracteriza pela presença de meiose, formação de 

gametas e fecundação. 

c) A reprodução sexuada, exceto quando ocorrem mutações, produz indivíduos 

geneticamente iguais. 

d) O brotamento é um tipo de reprodução assexuada, em que os descendentes são 

formados por mitoses.  
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e) A reprodução assexuada permite uma evolução mais rápida das espécies. 

 

11-Na reprodução sexuada… 

a) ocorre a união do gameta masculino e do gameta feminino, dando origem à célula-ovo 

(zigoto, formando-se um novo ser). 

b) ocorre a divisão do corpo de um indivíduo, em que cada parte dá origem a um novo 

ser.  

c) ocorre a união de duas células do mesmo indivíduo, formando um novo ser.  

d) ocorre a divisão de uma única célula, que dá origem a outros indivíduos. 

 

12- A reprodução assexuada é diferente da sexuada por que:  

a) é um tipo de reprodução em que um único organismo origina seus descendentes, sem 

troca de material genético. 

b) é realizada por indivíduos que combinam ou doam seus gametas. 

c) permite que os seres vivos regenerem partes do seu corpo.  

d) apresenta fecundação interna ou externa.  

 

13- como ocorre a reprodução das hidras? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_________________________________________________________________  

 

14- Complete: 

“Na reprodução assexuada ou ________________, apenas um indivíduo participa da 

reprodução, dando origem a outros indivíduos, todos geneticamente idênticos entre si. A 

reprodução sexuada ou __________________, como regra geral, é caracterizada pela 

união de duas células (gametas) originadas na maioria das vezes de indivíduos 

diferentes”.  
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E.M. PROF. ARLINDO LIMA 

ARTE 

Aluno(a): ____________________________________  Ano: 8º  Turma: ______ 

ARTE BRASILEIRA DO SÉCULO XIX 

Observamos que o século XIX apresentou uma variedade muito grande de 

movimentos artísticos na Europa. Romantismo, Impressionismo, Pós-Impressionismo e 

Expressionismo, são alguns dos movimentos artísticos que influenciaram a arte brasileira 

nos Oitocentos. Além disso, a invenção da fotografia determinou um novo meio de 

construção da imagem, que deixou de ser manual e passou a ser mecânico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALMEIDA JÚNIOR 

Em concomitância com outros gêneros de pintura, Almeida Júnior realiza na 

última década de sua vida o conjunto de telas de temática regionalista pelo qual viria 

conquistar definitivamente seu lugar na história da arte brasileira. Em pinturas como 

Caipiras Negaceando (1888), Caipira Picando Fumo (1893), Amolação Interrompida 

(1894), Apertando o Lombilho (1895), O Violeiro (1899) revela-se a admiração por 

pintores não-acadêmicos, mas de grande importância na França do século XIX, com o 

realista Gustave Courbet (1819 - 1877) ou Jean-Baptiste-Camille Corot (1796 - 1875). Há 

o desejo de aproximação realista ao cotidiano do homem do interior sem o filtro das 

fórmulas universalistas da pintura acadêmica. Por isso, não hesita em retratar o 

caipira em seu ambiente simples, em sua vida calma e triste, sem nunca ridicularizá-lo ou 

transformá-lo em personagem pitoresco.  
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BELMIRO DE ALMEIDA 

Belmiro de Almeida ingressa na Academia Imperial de Belas Artes - AIBA, em 

1874. Entre 1884 e 1885, com recursos próprios, viaja para Paris, onde toma contato com 

novas tendências da pintura. É atraído pelas ideais de Édouard Manet e Edgar Degas. 

Arrufos, sua tela mais conhecida, que se destaca pela rigorosa fatura e pelo tom de leve 

ironia com o qual a cena é retratada. Em 1888, o crítico Gonzaga Duque, que segundo 

alguns historiadores estaria retratado nesse quadro, destaca a importância da obra, pela 

visão moderna do artista: "Ainda no Rio de Janeiro não se fez um quadro tão importante 

como é este". O pintor inova ao abordar um tema relacionado à vida cotidiana, com 

enfoque realista. Atuando na passagem do século XIX para o século XX, empreende uma 

pintura nova ao deixar de lado os temas da pintura histórica para se ocupar de assuntos 

mais prosaicos da sociedade contemporânea. O crítico também elogia a técnica de 

Belmiro: "As tintas são claras e simpáticas, os toques são rápidos, largos e bem 

lançados. Nenhuma pretensão a empastamento, nenhuma pretensão a mancha 

descurada, se notam neste trabalho. O toque é sempre apropriado". Belmiro exibe assim, 

provocativamente, suas qualidades de pintor. 

 

 

 

ELISEU VISCONTI 

Eliseu Visconti (final do século XIX e início do século XX) foi um artista muito 

importante em relação à absorção das influências dos movimentos europeus daquele 

período. Suas obras transitavam por várias influências assimiladas durante sua estada na 

Europa, que incluíam do Simbolismo ao Impressionismo. Além disso, Visconti também foi 

fortemente influenciado pelo Impressionismo, e trabalhou exaustivamente com esta 

técnica pictórica, com pinceladas imprecisas e luminosas, cuja temática variava de 

paisagens, à representação de cenas familiares do cotidiano. 

COMO VOCÊ REINTERPRETARIA? 
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EXERCÍCIOS 

ATIVIDADE 1. Observe o quadro de Claude Monet – Impressão, nascer do sol – de 1872 

e escreva quais semelhanças você percebe em relação às obras de Eliseu Visconti. 

 

ATIVIDADE 2. Quais são os principais movimentos artísticos europeus que a arte no 

Brasil teria como base nos Oitocentos? E qual outro advento determinou um novo meio 

de construção da imagem nos últimos anos do século XIX? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________
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ATIVIDADE 3. Como analisar obras de Arte? Quando estudamos os conceitos de beleza 

relacionados à estética percebemos que qualquer tipo de obra estabelece uma relação 

com o espectador, uma troca de sentido e significado, um testemunho histórico, social e 

cultural. Portanto, que tal analisarmos agora? Escolha uma das obras abaixo e comente 

tudo o que percebe e considera interessante nelas. 

1. DESCRIÇÃO 

A. Artista: ______________________ 

B. Título da Obra: ______________________ 

C. Ano: ________________ 

 

2. ASSUNTO 

A. Qual é a linguagem de obra de arte? Circule. 

Pintura           Desenho           Escultura           Fotografia 
 

B. Qual é o gênero/assunto da obra de arte? (Dica: Retrato, Figura, Paisagem, Natureza-

Morta, Interior, Conceitual, etc.) 

_____________________________________________________________________ 

C. Que contexto(s) está(ão) presente(s) na obra de arte (social, histórico, político, 

religioso, cultural)? 

_______________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

D. Liste todas as coisas que você vê na obra de arte (árvores, pessoas, animais, formas, 

montanhas, carros, vaso, frutas, linhas, pontos, manchas, etc.). 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

E. Por que você escolheu esta obra de arte? O que você gostou, ou não gostou nela? 

_______________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

ATIVIDADE 4. Você é o artista agora! Use sua imaginação, se os artistas estivessem 

aqui em Campo Grande hoje, qual espaço eles representariam numa tela? Uma 



50 
 

 

rodoviária? Um sítio? Um estacionamento de Shopping? Crie um desenho escolhendo 

elementos dos movimentos artísticos estudados e represente um espaço que você goste 

no seu bairro ou cidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          REVISÃO DO CONTEÚDO 

 

ATIVIDADE 1. Escolha um artista fundamental de cada movimento artístico estudado nos 

dois últimos Cadernos (2 e 3) e escreva no espaço abaixo: 

A. Impressionismo: ________________________ 

B. Pós-Impressionismo: _____________________ 

C. Expressionismo: ________________________ 

D. Expressionismo no Brasil: _________________ 

 

ATIVIDADE 2. Procure no caça-palavras a seguir, os nomes dos artistas estudados no 

Impressionismo, Pós-Impressionismo, Expressionismo, Expressionismo no Brasil e 

também os artistas brasileiros destaques do século XIX.  

DICA: AS PALAVRAS DESTE CAÇA-PALAVRAS ESTÃO ESCONDIDAS NA HORIZONTAL, 

VERTICAL E DIAGONAL, COM PALAVRAS AO CONTRÁRIO. 

 

ALMEIDA JUNIOR 

ELISEU VISCONTI  

CLAUDE MONET  

BELMIRO DE ALMEIDA  

ANITA MALFATTI  

PORTINARI 

OSWALDO GOELDI  

EDWARD MUNCH  

KIRCHNER 

VAN GOGH  
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ATIVIDADE 3. Qual artista impressionista ganhou maior popularidade e chegou a ter o 

reconhecimento da crítica ainda em vida?  

A - Edgar Degas 

B - Auguste Renoir 

C - Frida Kahlo 

D - Tarsila do Amaral 

 

ATIVIDADE 4. Qual era a outra denominação do Pós-Impressionismo? * 

A - Pré-Modernismo 

B - Pré-Contemporâneo 

C - Pré-Cubismo 

D - Pré-Expressionismo 

 

ATIVIDADE 5. Vincent Willem van Gogh (Zundert, 30 de março de 1853 – Auvers-sur-

Oise, 29 de julho de 1890) foi um pintor holandês considerado uma das figuras mais 

famosas e influentes da história da arte ocidental. Ele criou mais de dois mil trabalhos em 

pouco mais de uma década, incluindo por volta de 860 pinturas a óleo, a maioria dos 

quais durante seus dois últimos anos de vida.  

Vamos completar esse autorretrato do Van Gogh com um fundo diferente?  

Observe o exemplo e em seguida, crie sua versão! Seja criativo (a)! 
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E.M. PROF. ARLINDO LIMA 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

Aluno(a): ____________________________________________  Ano: 8º  Turma: ___ 

 

TEXTO 1 

Lutas nos dias atuais 

 

Lutar é uma das atividades esportivas mais antigas. Muito antes de ser 

considerada como um esporte, a luta tinha o conceito básico de defesa e de ataque, no 

sentido de demonstrar superioridade em um confronto. Há registros de lutas em 

praticamente todas as eras da humanidade, passando por babilônicos, egípcios, 

japoneses, chineses, gregos e romanos, desde milhares de anos antes de Cristo até 

hoje. 

Sendo praticada por tanto tempo e em tantos lugares, obviamente há os mais 

diversos tipos de luta espalhados pelo mundo, sendo difícil determinar exatamente uma 

origem. Mas os grandes responsáveis pela introdução da modalidade no mundo esportivo 

foram os gregos. A luta começou a ser disputada nos Jogos da Grécia Antiga no século 7 

a.C. Ao longo dos anos e das edições das Olimpíadas, a modalidade foi evoluindo e 

ganhando particularidades. 

O modelo de luta dos gregos inspirou os franceses a criar, no início do século 19, 

o estilo hoje conhecido como luta greco-romana. Foi o primeiro passo para a 

profissionalização.  

http://rededoesporte.gov.br/pt-br/megaeventos/olimpiadas/modalidades/lutas 

 

ATIVIDADES: 

1. Qual era o conceito básico da luta antes de se tornar um esporte? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________ 

2. Qual foi a principal civilização que introduziu a luta como modalidade esportiva? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

3. Quando que a Luta como modalidade esportiva olímpica começou a ser praticada? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________ 

 

4. A luta praticada na Grécia inspirou os franceses a criarem qual modalidade? 

_______________________________________________________________ 

 

TEXTO 2 
 

A luta Livre  
 

As competições de luta livre são até mencionadas na literatura grega, incluindo a 

Odisseia de Homero, que data de 800 a.C. 

A moderna luta greco-romana foi desenvolvida na França no início do século 19, e 

era parte do treinamento dos soldados de Napoleão. Em sua versão moderna, a luta livre 

http://rededoesporte.gov.br/pt-br/megaeventos/olimpiadas/modalidades/lutas
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é mais um esporte que uma arte marcial. Não se deve confundi-la com a luta livre, pois a 

luta greco-romana segue um estilo rigidamente centrado na parte superior do corpo, em 

que o competidor pode usar somente os membros superiores e atacar o oponente acima 

da cintura. O objetivo é imobilizar os dois ombros de um adversário até a rendição. 

A luta estilo livre e greco-romana se diferenciam de forma é muito simples de ser 

entendida. Os praticantes de greco-romana não podem utilizar as pernas para aplicar os 

golpes, enquanto o estilo livre permite o uso dos membros inferiores. 

A luta greco-romana integra os Jogos Olímpicos modernos desde 1896, mas a 

luta livre e a greco-romana têm entrado em declínio nos últimos anos.  
 

Movimentos da luta greco-romana 
 

A luta greco-romana tem um estilo e uma técnica únicos, quando comparada a 

outras formas de luta. Uma característica da luta greco-romana são seus golpes 

espetaculares. A luta com as mãos – a habilidade de controlar e manipular as mãos e 

braços do adversário – assim como os golpes com os punhos, ou a luta para ganhar 

vantagem durante uma contração dos membros superiores, são movimentos empregados 

pelos lutadores greco-romanos durante uma disputa. 
 

ATIVIDADES 

1. Quando surgiu a Luta livre? 

_______________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

2. Qual a diferença entre a Luta livre e a Greco-romana? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

3. Quais são os movimentos da Luta Greco-romana? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

TEXTO 3 
 

Regras Gerais 
 

Modalidade olímpica de luta mais antiga combina força e estratégia em combates 

emocionantes onde um atleta deve se impor ao outro, sem trocar socos ou chutes 
 

Objetivo 

 O objetivo é lançar o adversário no chão e manter seus ombros presos contra o 

tapete, controlando a luta (”toque”). Essa submissão encerra o combate. Fora isso, vence 

quem conseguir superioridade técnica sobre o oponente 

Os lutadores usam um tipo de collant, sempre nas cores vermelho ou azul. 
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Óleos ou substâncias aderentes sobre a pele são proibidos. As unhas devem 

estar aparadas. 

O calçado não pode ter partes rígidas ou de metal para evitar contusões. 

 

AS MODALIDADES 

 

A luta olímpica está dividida em duas modalidades: estilo livre e greco-romana 

 

No estilo livre, mais popular, os atletas podem usar braços e pernas para derrubar 

seus oponentes ou dominá-los 

 Superioridade técnica 

Corresponde à uma vantagem de dez pontos sobre o adversário 

 

Na greco-romana, são permitidos apenas manobras usando os braços para 

derrotar o adversário 

 Superioridade técnica 

Vantagem de oito pontos à frente do oponente 

 

A ARENA 

 

A área de combate segue um desenho determinado com cores para cada parte. É 

composta por uma camada de espuma de alta densidade para absorver impactos e 

coberta por um tapete de PVC antiderrapante e não condutor de eletricidade estática. 

 

 

 

 

 

 

 

ESTILO LIVRE 

 

Desequilibrar o oponente puxando suas pernas é uma estratégia comum 

 

GRECO-ROMANA 

 

Arremessar o rival de ombro é um golpe típico da modalidade, que exige agilidade 

tanto de quem ataca como de quem se defende 

O atleta se lança e segura as pernas do oponente por trás dos joelhos 

Mantendo a pegada, passa suas pernas para o lado e gira o adversário… 

O atacante agarra o rival pela cintura e tira-o do chão 

Mantendo os pés no chão, se inclina para trás, puxando sobre si o oponente 

…derrubando-o e usando o peito para prendê-lo no chão 
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NÃO É PERMITIDO 

 

O lutador é punido por passividade, se fugir da luta. Além disso, perde ponto se 

agredir o adversário, se aplicar gravata, der cotovelada ou joelhada. Não pode golpear o 

adversário na cabeça ou pescoço. 

https://esportes.estadao.com.br/olimpiada/2016/modalidades/luta-olimpica 

 

ATIVIDADES 

1. Qual é o objetivo da Luta Olímpica (Luta livre/Greco-romana)? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

2. Como funciona a pontuação nos dois estilos de lutas? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

3. Descreva como é a arena onde os lutadores disputam a modalidade: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

4. O que não é permitido durante o combate? 

____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://esportes.estadao.com.br/olimpiada/2016/modalidades/luta-olimpica
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E.M. PROF. ARLINDO LIMA 

LÍNGUA INGLESA 

Aluno(a): ____________________________________  Ano: 8º  Turma: ______ 
 

Objeto do conhecimento: Simple Present e Present Continuous 

Objetivos da unidade: O objetivo desta unidade é levar os alunos a falar a respeito da 

sobrecarga de informação na era digital, utilizando recursos e repertório linguístico 

apropriados. Além disso, objetiva-se leva-los a compreender a produzir mapas 

conceituais. 

Aulas de 1/07/2020 à 20/07/2020 

Será trabalhada algumas atividades da unit 1 do livro didático, da página 22 à 25.  

WARMING UP – página 22 

1 – O que as fotos mostram? Você geralmente faz muitas coisas ao mesmo tempo? Se 

não, você se distrai facilmente? 

 

BEFORE READING – PÁGINA 24 

1 – In your opinion, do we live in the age of information or in the age of distraction? Why? 

2 – Take a look at the layout and the structure of the following text. The, choose the 

correct statements about it.  

a) The text is a mind map. 

b) It contains a main topic and seven subtopics. 

c) The structure of the text suggests that it offers a small number of tips. 

3 – Baseado no tópico “Como se concentrar na era da distração”. Que dicas você espera 

encontrar no texto? 

READING – PÁGINA 24 
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Agora leia o texto abaixo e cheque suas previsões. 

 

READING FOR GENERAL COMPREHENSION – PÁGINA 25 

Qual é o principal objetivo do texto? Escolha a ou b. 

a) To present some facts about the age of distraction. 

b) To offer some tips on how to concentrate in the age of distraction. 
 

READING FOR DETAILED COMPREHENSION – PÁGINA 25 

1 – Substitua cada ícone com um subtópico do texto da página 24 como no exemplo 

abaixo. 

Example:  a) “Take a digital technology detox” 

b) “Help for addicts” 

a) Eliminate technology from your life. 

b) Learn how to deal with unhealthy practices. 

c) Find ways to focus on work. 

d) Learn when to disconect. 

e) Establish a routine. 

f) Learn how to get organized. 
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g) Evaluate your actions. 

2 – Leia os seguintes problemas apresentados por diferentes alunos. Então escolha a 

dica apropriada do texto para cada problema. 

a) “I think I‟m addicted to social networks” – 8th grade student. 

b) “Sometimes I forget to do my homework” – 6th grade student. 

c) “I can focus on my work when I‟m aroundthe computer” – College student 

d) “I get distracted easily with e-mail notifications” – high school student 

 

READING FOR CRITICAL THINKING – PÁGINA 25 

Discuta com seus colegas as perguntas abaixo. Pode ser com qualquer pessoa da sua 

casa. 

a) In your opinion, is it easy to put into practice the tips from the mind map on page 

24? What difficulties can people have? 

b) What can they do to overcome these difficulties? 

c) Do you agree with all the tips in the text? What other tips can you include in the 

mind map? 

 

1 - Leia o texto abaixo e responda as perguntas: 

Tom‟s Job 

Tom works at a bank. He is the manager. He starts work 

every day at 8:00 am. He finishes work every day at 6:00 

pm. He lives very close to the bank. He walks to work every 

day. His brother and sister also work at the bank. But, they 

do not live close to the bank. They drive cars to work. They 

start work at 9:00 am. In the bank, Tom is the boss. He helps 

all the workers and tells them what to do. He likes his job. He 

is also very good at his job. Many customers like Tom, and 

they say hello to him when they come to the bank. Tom likes 

to talk to the customers and make them feel happy. Tom 

really likes his job.  

Acessível em: http://www.learnenglish-

online.com/grammar/readings/simplepresentreading.html 

a) What time does Tom work? 

b) Do his brother and sister work at the bank? 

c) Does Tom like his job? 

d) Do the customers like Tom? 

http://www.learnenglish-online.com/grammar/readings/simplepresentreading.html
http://www.learnenglish-online.com/grammar/readings/simplepresentreading.html
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Present Continuous Forms 

O present continuous é formado usando am/is/are + verb (ing). Nas perguntas se inverte 

o verbo to be am/is/are. Negativas são feitas com not. 

 Statement: You are watching TV. 

 Question: Are you watching TV? 

 Negative: You are not watching TV. 

1 – Coloque as frases no present continuous. 

a) My sister (to clean) _______________ the bathroom. 

b) Look! They (to go) ________________ inside. 

c) I (to wait) _____________________ in the car now. 

d) Mrs Miller (to listen) _____________________ to CDs. 

e) We (to speak) ___________________ English at the moment. 

 

2 – Reescreva as frases na negativa: 

a) We are playing a game. 

b) I'm drawing a picture. 

c)  He is making pizza right now. 

d) Susan and her brother are taking fotos. 

e) Dad is working in the kitchen.  

 

3 – Leia o texto e responda: 

 

 

o Who is taking part in the program “Let‟s save nature”? 

o What is happening to animals and plants? 
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o Who is causing damage to nature? 

o What is “Edinburgh Castle School” doing to help nature? 

o What are you doing to help animals and plants? 

 

REVIEW - GOING TO  

REGRA: SUJ+ TO BE+ GOING TO + COMPLEMENTO 

TO BE = AM, IS, ARE. AM- I   IS- HE, SHE, IT ARE- YOU, WE, 

THEY 

1 - Coloque os verbos na forma correta usando o going to. Atenção com as negativas! 

a) It (rain) _________________ today. 

b) They (eat) ______________ stew. 

c) I (wear) _________________blue shoes tonight. 

d) We (not / help) ___________________ you. 

e) Jack (not / walk) ______________ home. 

f) (cook / you) _______________ dinner? 

g) Sue (share / not) _________________ her biscuits. 

h) (leave / they) __________________ the house? 

i) (take part / she) ____________________ in the contest? 

j) I (not / spend) _____________________ my holiday abroad this year. 

 

2 – Leia o texto e responda. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hello, we are Zac Efron and Vanessa Hudgens from "High School  Musical” and we are 

going to travel to Peru in June! We are going to stay in Lima for one week. We are going 

to visit some friends there and we are going to have a conference at Sheraton Hotel; at 

night we are going to have a concert at Monumental Stadium on June 19th. We are going 

to visit the National Museum in San Borja and we are going to have lunch in Chosica. We 

are going to stay at “Los Delfines” Hotel in San Isidro; then we are going travel to Chiclayo 

on June 24th and we are going to visit the “Señor de Sipan” museum. We aren‟t going to 

travel to Trujillo because of problems of time but maybe next opportunity. We are also 

going to buy some souvenirs; we want to remember Peru for the rest of our lives. 
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a) Where are Zac Efron and Vanessa Hudgens going to travel? 

b) How long are they going to stay in Lima? 

c) Why aren‟t they going to travel to Trujillo? 

 

 


