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ATENÇÃO ESTUDANTE: 

➢ Entregue a apostila de AGOSTO (1ª e 2ª parte) para receber a apostila de SETEMBRO. 

➢ Faça todas as atividades na apostila.  

➢ Coloque nome e turma NO INÍCIO DE CADA MATÉRIA, pois a coordenação vai separar para 
entregar para os(as) professores(as) corrigirem. 
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Projeto Institucional de Aniversário da EMGVL 

 

 

 

 

 

 

 

35 ANOS 

  

Este ano nossa escola completa 35 anos!!! 

Vivemos em um momento marcante na história da humanidade. Em momentos difíceis precisamos 

lembrar das pequenas vitórias, dos pequenos milagres que acontecem todos os dias. Nós, que fazemos 

parte da grande família da E. M. Gracy Vianna Lage, temos muito a comemorar. A comunidade está 

recebendo uma escola linda, totalmente transformada. Ela está mais colorida, com espaços variados que 

garantirão mais conforto para os estudos, adequada aos padrões de acessibilidade, ventilação e cuidado 

com o meio ambiente. 

A escola passou por uma modernização dos seus equipamentos com ampliação da rede de 

conexões de acesso à internet e kit multimídia para as salas de aula, permitindo ampliação dos recursos 

para melhoria da aprendizagem.  

Outro ponto importante é a ampliação da biblioteca. Ela está ficando simplesmente maravilhosa!!! 

Uma biblioteca totalmente personalizada, moderna e confortável para despertar o gosto pela leitura. Os 

espaços da biblioteca foram ambientados para atender às necessidades de cada idade do público da 

escola.  

Não vemos a hora de ter todos vocês aqui na escola!!! 

 Durante este período de pandemia, recebemos muito apoio das famílias para mantermos os 

trabalhos da escola. Assim, nos sentimos à vontade para fazer um pedido. Para comemorar o aniversário 

da escola e registrar este momento histórico pedimos que nossos alunos e alunas, juntamente com suas 

famílias, escrevam uma carta expressando seus sentimentos, desafios, alegrias ou sua história em relação 

à escola. Esta carta pode ter como destinatária a própria escola, os alunos, os professores ou quem você 

quiser que esteja relacionado à escola. 

Os textos farão parte de um livro digital e de um livro físico. Pedimos que escreva a carta na folha  a 

seguir e entregue lá na escola! Contamos com vocês! Lembramos aqui as partes para escrever uma carta. 

   Partes da carta: 

   1- Local e data 

   2- Saudação  

   3- Corpo da carta 

   4- Despedida 
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Coloque seu nome, turma e entregue a folha da carta na portaria da escola. 

 
Nome: ___________________________________________________ Turma: ___________ 
 
 

PROJETO ANIVERSÁRIO DA ESCOLA - 35 ANOS - CARTA 
 
_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 



5 
 

 

 

Parônimos 

         É a relação que se estabelece entre palavras que possuem significados diferentes, mas são muito 

parecidas na pronúncia e na escrita. 

Veja alguns exemplos no quadro abaixo. 

absolver (perdoar, inocentar) absorver (aspirar, sorver) inflação (alta dos preços) 

cavaleiro (que cavalga) cavalheiro (homem gentil) ratificar (confirmar) 

comprimento (extensão) cumprimento (saudação) soar (produzir som) 

delatar (denunciar) dilatar (alargar) infração (violação) 

eminente (elevado) iminente (prestes a ocorrer) retificar (corrigir) 

flagrante (evidente) fragrante (perfumado) suar (transpirar) 

imergir (afundar) emergir (vir à tona)  

Fonte: https://www.soportugues.com.br/ 

 

   

 

 Copie o conteúdo sobre parônimos no caderno de português. 

 Responda às questões na apostila. 

 

1) Complete com uma das palavras entre parênteses. 

a) Os formandos receberam os____________________ no salão de festas. (cumprimentos/comprimentos) 

b) Muitos comentem ___________________________________no trânsito. (inflações/infrações) 

c) O homem _________________________________o esquema de corrupção. (dilatou/delatou) 

Língua Portuguesa –17/08/2021- 8°ano - Professora: Nathalie 
 

 

NOME: _____________________________________________ TURMA: _____ 
 

Atividades 
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d) O ______________________________da cortina é 1,50 m. (comprimento/cumprimento) 

e) O sino da igreja ______________________ a meia-noite. (soou/ suou) 

f) Um barco ______________________________após uma colisão com um iceberg. (emergiu/imergiu) 

g) A bucha ____________________toda a água. (absolveu/absorveu) 

h) Aquele homem é um ____________________________com as mulheres. (cavaleiro/cavalheiro) 

i) Por causa da ________________________paguei muito caro no valor dos alimentos. (inflação/infração) 

j) A quadrilha foi presa em___________________________________. (fragrante/flagrante) 

k) O réu foi _____________________________por falta de provas. (absorvido/absolvido) 

l) Existe um risco de perigo _________________________de incêndio naquele lugar. (iminente/eminente) 

 

 

 

➢ O texto a seguir trata de conflitos de adolescentes de maneira bem-humorada. Leia-o. 

➢ Respondas às questões na apostila. 

Bronquinhas e protestos em família 

         - Para de ficar horas pendurada nesse telefone! Dá uma chance para os outros! 

         - Dá para diminuir o som? 

         - Na sua idade eu era estudioso, disciplinado, bem-educado e nunca levantava a voz com meu pai... 

         - Você ainda não tem idade para isso! 

         - Desta vez você passou dos limites! 

         - Chega de invadir todos os espaços com suas coisas! A casa não é só sua! 

         - Para de bisbilhotar minhas coisas! 

         - Toda hora estão mandando eu fazer alguma coisa. Não tenho um minuto de sossego. 

         - Ele nunca escuta o que eu falo, está sempre lendo o jornal. 

          - Toda vez que eu quero sair vocês fazem mil perguntas... não vejo a hora de ser independente! 

         - Você quis o gato e agora quer que eu cuide dele! 

         - Mãe, você vive prometendo... mas cumprir que é bom... 

         - Juro que eu sei que as notas são ruins... mas não quero ouvir tudo de novo! 

IACOCCA, Liliana; IACOCCA, Michele. O livro do adolescente.   São Paulo: Ática, 2005. 

 

 

1) Pesquise o significado da palavra protesto. ________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Língua Portuguesa – 19/08/2021 - 8°ano - Professora: Nathalie 
 

Atividades 
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2) Retire do texto duas frases que mostram um protesto. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

3) Pesquise o significado da palavra conflito: ________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

4) Explique de acordo com seus conhecimentos e do que foi lido no texto o motivo da adolescência ser 

uma fase tão conflituosa. ______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

5) No título aparece a palavra bronquinha que é diminutivo de bronca. Qual o efeito dessa palavra no 

diminutivo? _________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

6) Por que o travessão foi usado? _________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

7) Agora escreva um texto baseado no que você com leu com falas de seus pais ou responsáveis. Seja 

bem criativo! 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

 

➢ Leia o poema a seguir, também dirigido ao adolescente. Em seguida responda às questões na apostila. 

 

 

Língua Portuguesa – 24/08/2021 - 8°ano - Professora: Nathalie 
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O adolescente 

Mario Quintana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Procure o significado das palavras destacadas no poema.  

• __________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

• __________________________________________________________________________________ 

      _________________________________________________________________________________ 

• __________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

• __________________________________________________________________________________ 

      _________________________________________________________________________________ 

• __________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

2) Escreva: 

a) a quantidade de versos: ______________________________________________________________ 

b) a quantidade de estrofes______________________________________________________________ 

c) as rimas ___________________________________________________________________________ 

3) Releia os versos a seguir: 

 

a) Algumas palavras provocam nossa imaginação e nos fazem recordar algo, alguém ou uma situação vivida. 

Do que a palavra vento faz você lembrar? ___________________________________________________ 

esse medo fascinante e fremente de curiosidade que faz 
o jovem felino seguir para a frente farejando o vento 
 ao sair, a primeira vez, da gruta. 

 

        A vida é tão bela que chega a dar medo, 

        Não o medo que paralisa e gela, 

        estátua súbita, 

        mas 

        esse medo fascinante e fremente de curiosidade que faz 

        o jovem felino seguir para a frente farejando o vento 

        ao sair, a primeira vez, da gruta. 

        Medo que ofusca: luz! 

        Cumplicemente, 

        as folhas contam-te um segredo 

        velho como o mundo: 

         Adolescente, olha! A vida é nova… 

         A vida é nova e anda nua 

         — vestida apenas com o teu desejo! 

Atividades 
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E a palavra gruta? ______________________________________________________________________ 

b) Explique o significado desse verso. ______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

4) Qual o significado do verso: “Medo que ofusca: luz!”_________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

5) Prosopopeia ou personificação é atribuir características humanas ao que não é humano. Retire um verso 

que aparece essa figura de linguagem. _____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

6) Faça um poema bem criativo sobre a adolescência com 5 estrofes e 3 versos.  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Fonte: Atividade adaptada do livro Tecendo linguagens 8° ano/página 61 

 

 

 

Língua Portuguesa –   25/08/2021- 8°ano - Professora: Nathalie 
 

Gênero textual-Romance infantojuvenil 

          O gênero literário romance infantojuvenil é dirigido particularmente ao público infantil e aos que 

se encontram na adolescência. Enquanto as obras infantis têm como público-alvo os leitores de dois a 

dez anos de idade, as juvenis são compostas para adolescentes de dez a quinze anos. O romance nem 

sempre aborda tema relacionados a paixões, ele é caracterizado por ser uma narrativa longa com 

diversas tramas. 

Fonte: https://portal.educacao.go.gov.br  

Quadro explicativo 
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➢ Leia um fragmento do romance Um bom sujeito, que conta a história de Reinaldo, um garoto decidido a 

conquistar Valéria, a garota por quem está apaixonado. Sabendo que ela adora garotos inteligentes, 

Reinaldo resolve ter aulas de Língua Portuguesa com seu amigo Ricardo para chamar a atenção da 

garota durante a aula. 

Romance infantojuvenil (fragmento)- Um bom sujeito 

         [...] Foram cinco tardes de muito estudo. E Reinaldo tinha um objetivo a atingir. Por isso, tratou de 

prestar atenção às lições de Ricardo e raciocinar. Resultado: aprendeu direitinho o que queria. 

         – Hoje, vou dar um show! – garantiu a uma colega, no início da aula, alguns dias depois. 

         Era só esperar a professora chamá-lo, pensou. Vinte minutos passados, bateu a impaciência. Será 

que a professora tinha esquecido dele? No quadro-negro, outro menino tinha acabado de grifar os sujeitos 

das orações que Márcia pedira. 

         – Parabéns! – a professora cumprimentou os acertos. 

         Reinaldo levantou a mão. Olhava para a primeira oração escrita no quadro. Ela era: 

         O time da escola venceu os visitantes por dois a zero. 

        O sujeito da oração, O time da escola, tinha sido sublinhado. 

         – Só pra confirmar, professora... – Reinaldo esclareceu o motivo do aparte. – Time é o núcleo do 

sujeito? 

         – Exatamente – concordou Márcia. 

         – Eu sabia! – exclamou o garoto, para marcar que sabia mesmo. 

         Algumas caras de espanto, outras de gozação se viraram para ele. Com o canto do olho, Reinaldo 

pescou o olhar que lhe interessava. Parece que Valéria tinha gostado da exibição. 

         Eduardo não gostou nem um pouco. Resolveu se intrometer, falando com a professora. 

           – Esse negócio de núcleo do sujeito a gente ainda não aprendeu – disse, numa queixa. 

        Gol contra. Reinaldo aproveitou e continuou o show. Falou de peito cheio para os colegas: 

          – O núcleo é a palavra central do sujeito. A mais importante de todas que fazem parte do sujeito. No 

caso, trata-se de time. Time é o elemento principal. O vencedor dos visitantes. 

         E se voltou para Valéria, lembrando: 

         – Com a modesta participação dos meus passes para o Chico. 

           A classe estava de queixo caído. Será que Reinaldo tinha tomado chá de enciclopédia? Até Márcia 

estava calada. Como todas as atenções continuassem nele, Reinaldo soltou mais um exemplo: 

          – Naquela outra oração, A professora de Matemática não veio hoje, professora é o núcleo do sujeito. 

 É a palavra que exerce o papel central. 

         – Como é que dá para garantir isso? – perguntou a Regininha, lá no fundo da classe. Reinaldo não 

vacilou: 

 – Se a gente tirar a palavra professora, a oração fica até sem sentido. 

         – A... de Matemática não veio hoje – repetiu a Regininha em voz alta. 

         – Fica sem sentido mesmo! – concordou Valéria. 
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         Amigo de Eduardo, Filipe sussurrou alguma coisa em seu ouvido. O garoto levantou a cabeça. 

         Seus olhos brilharam. 

         – E você sabe dizer, Reinaldo, se esse sujeito é simples ou composto? – perguntou Eduardo, certo de 

que colocava o colega contra a parede. 

 – Quero ver ele sair dessa – comentou Filipe, apertando a mão do amigo. 

  Muita gente ficou de orelha em pé para escutar a resposta. Márcia ainda não ensinara a classificação 

do sujeito. Para a maioria da turma, esse assunto não podia ser coisa fácil. 

 – É sujeito simples – Reinaldo respondeu, superior. – Só tem um núcleo, professora. Aliás, como eu 

já disse. 

        Todo mundo se voltou para Márcia, esperando a confirmação. 

         – Muito bem, Reinaldo! – a professora estava mesmo surpresa. – Continue assim. 

A essa altura, o garoto queria mesmo esbanjar. 

         – Aí no quadro, só tem uma oração com sujeito composto. É: Meu irmão e a prima de Maria foram ao 

cinema – Reinaldo foi em frente. 

         – Dá licença, Márcia? 

         Chegou até o quadro, grifando as palavras irmão e prima. 

         – Estas são palavras principais do sujeito, são seus núcleos. 

           Quando o sujeito de uma oração tem mais de um núcleo, ele é um sujeito composto. Certo, professora? 

          – Certíssimo! 

          O sinal tocou. A confusão da saída começou. Reinaldo largou o giz. Foi buscar o material na sua 

carteira. Antes parou ao lado de Valéria. Respirou fundo. 

 – Não era má ideia um cineminha hoje à tarde... – convidou. 

         – Se a minha mãe deixar – a menina sorriu. – Me telefona... 

          Na volta para casa, Teleco estranhou o silêncio de Eduardo. 

        – O que é que está acontecendo com você? – quis saber curioso. 

 – Não dá pra explicar – resmungou Eduardo, carrancudo. – Na sua idade, você não vai entender. 

  A diferença de idade dos dois era pequena. Mas Eduardo a usava, quando queria evitar que Teleco 

se intrometesse nas suas coisas. O irmão menor ficava bravo: 

 – Deixa de ser crica... 

 Eduardo precisava desabafar: 

 – É a Valéria, você sabe... – falou vagamente. 

 – Se soubesse não tava perguntando... – retrucou Teleco, impaciente. 

 OLIVIERA, Antônio Carlos. Um bom sujeito. Belo horizonte: Formato, 1997. 

 

 

 Copie o quadro explicativo no caderno. 

 Responda às questões abaixo na apostila. 

Atividades 
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1) “Algumas caras de espanto, outras de gozação se viraram para ele. Com o canto do olho, Reinaldo pescou 

o olhar que lhe interessava.” 

a) Por que alguns alunos ficaram com cara de espanto durante a explicação de Reinaldo? _______________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

b) Como provavelmente Reinaldo se comportava nas aulas de português antes do dia narrado no texto? ___ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

2) Que estratégia Eduardo utilizou para prejudicar a exposição de Reinaldo? _________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

3) Por que Eduardo queria atrapalhar o colega? _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

4) Como Reinaldo explicou o que era núcleo do sujeito? _________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

5) Releia a explicação de sujeito simples e composto e crie dois exemplos de acordo com que você 

entendeu. _____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Atividade adaptada do livro Tecendo linguagens 8° ano/página 66 e 67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leia a reportagem abaixo: 

Língua Portuguesa –   26/08/2021- 8°ano - Professora: Nathalie 
 

Quadro explicativo 

              Reportagem é um gênero textual jornalístico que tem por objetivo transmitir informações para 

os receptores. É marcada por uma estrutura textual maior e mais detalhada. O tema abordado é 

apresentado de forma abrangente, citando-se fontes, entrevistas e outras informações obtidas através 

de pesquisas. 

Estrutura da reportagem 

 Em geral, a reportagem possui a seguinte estrutura: 

• Título ou manchete: é o nome dado ao título de maior destaque. 

• Subtítulo ou título secundário: complementa o título principal e apresenta mais informações, 

ainda que breves, sobre o que será encontrado no texto.  

• Lide ou lead: no jornalismo, a lide (ou lead) é o primeiro parágrafo do texto. 

Fonte:https://www.significados.com.br/reportagem  

 

Quadro explicativo 
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Êxodo millennial: jovens brasileiros querem abandonar o país 

Pesquisa revela ainda que entre adultos, o desejo atinge 43% da população 

         Em busca de uma nova realidade e com o passaporte em mãos. É isso que boa parte da juventude 

brasileira idealiza em 2018. De acordo com pesquisa feita pelo Datafolha divulgada no dia 17 de junho, o 

Brasil vive um verdadeiro êxodo de talentos. 

         O movimento de jovens que pretendem deixar o país e tentar a vida fora das fronteiras vem 

aumentando há anos, mas agora atinge um nível alarmante. Entre os entrevistados com idades entre 16 e 

24 anos, 62% afirma que trocaria a nação se tivesse condições. Quando consideram-se apenas pessoas 

com mais de 16 anos, a porcentagem é de 43%, o que significaria cerca de 70 milhões de brasileiros prontos 

para deixar tudo para trás. 

         A falta de esperança no cenário político, a crise econômica que, desde 2014, não mostra sinais de 

melhora e o baixo incentivo em educação e pesquisa são algumas das razões que têm levado o jovem 

brasileiro a desistir do próprio país. E a vontade não fica apenas no campo das intenções: em 2017, foram 

entregues 21,7 mil declarações de saída definitiva do Brasil à Receita Federal (em 2011, o número foi de 

8,1 mil pessoas). [...] 

            Em primeiro lugar na lista de locais preferidos, estão os Estados Unidos. Daniel Resenthal, diretor da 

InvestUS360 (plataforma que oferece ajuda a quem quer morar ou investir nos Estados Unidos), firma que 

as famílias de jovens com filhos são os que mais procuram a empresa por querer estabilidade, tranquilidade 

e esperança em um futuro mais promissor. 

            “Nossos clientes não suportam mais a crise política e suas anuências, como corrupção, carga tributária 

e insegurança jurídica. Esses pontos têm gerado uma instabilidade econômica que, por sua vez, causa falta 

de perspectivas de dias melhores a curto prazo. O brasileiro está cansado e jogando a toalha”, afirma. 

Rosenthal explica ainda que a maioria das pessoas quer ir embora em definitivo, mas ainda planeja muito 

mal a mudança. E sua empresa encaminha as demandas para parceiros especializados. 

 Fuga de cérebros 

            A pesquisa do Datafolha afirma que 56% das pessoas com ensino superior e 48% das que têm nível 

médio também optariam por morar fora do país. E, segundo Rosenthal, alguns de seus clientes são 

executivos, pesquisadores e profissionais qualificados. “Há falta de investimento na área de pesquisa e 

desenvolvimento e, consequentemente, os profissionais não conseguem realizar projetos, se frustram e 

acabam desistindo ou do Brasil ou da carreira”, alerta. 

           Para ele, uma das preocupações mais latentes é a de que até jovens que ainda não têm curso superior 

estão sem esperança e querendo ir embora (o que ajuda a justificar a alta porcentagem da pesquisa entre 

16 e 24 anos). “Teremos uma perda irreparável de fuga de cérebros que são importantes para o 

desenvolvimento e a reestruturação de um novo Brasil”, diz. [...] 

 

CONTAIFER, Juliana. Êxodo millennial: jovens brasileiros querem abandonar o país. Metrópoles, 23 jun. 2018. Disponível  
em: https://bit.ly/2DQSBQN. Acesso em: 29 set. 2018. 

  

 

 

https://bit.ly/2DQSBQN
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 Copie o quadro explicativo no caderno de português. 

 Responda às questões na apostila. 

 

1) Qual o título da reportagem e qual sua função? _____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

2) Qual o subtítulo? E qual sua função? _____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

3) Qual é o assunto central da reportagem? __________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

4) Cite os motivos que tem levado os jovens a deixarem o Brasil. _________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

5) Copie trechos do texto que mostram dados de pesquisa. _____________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

6) Explique o trecho “Teremos uma perda irreparável de fuga de cérebros que são importantes para o 

desenvolvimento e a reestruturação de um novo Brasil”, diz. [...]  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

Leia o texto abaixo: 

A cara da vida moderna 

           Meu primeiro celular parecia um tijolo. Difícil de carregar. Pior ainda, de funcionar. A linha vivia com 

sinal de ocupado. Mesmo assim era um luxo! Lembro quando liguei pela primeira vez para minha amiga 

Vera: 

— Estou em Brasília, no meu celular — contei. 

— Também quero um! — ela gritou, entusiasmada. 

Língua Portuguesa –   31/08/2021- 8°ano - Professora: Nathalie 
 

Atividades 
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De novidade, tornou-se essencial. Agora esses aparelhos são mínimos, fotografam, tocam músicas 

e acessam a internet. Viver sem um é estar desconectado. No fim do mês vem a conta. Sempre me assusto! 

As operadoras oferecem pacotes. E de pacote em pacote às vezes eu me sinto embrulhado! Compro por 

puro entusiasmo uma série de serviços que não uso depois! Um amigo meu tem três celulares. Durante um 

jantar, falava em todos ao mesmo tempo, enquanto eu tentava conversar. Imagino a conta! 

A cada dia inventam algo que imediatamente se torna indispensável. Impossível encontrar um 

adolescente que não sinta necessidade de um laptop. Se não tem, voa para uma lan house. A internet ficou 

tão importante quanto as calças que estou vestindo. O laptop de um jovem ator quebrou às vésperas de ele 

sair em turnê pelo país com um espetáculo. Está desesperado. 

           — Vou perder meu contato com o mundo! 

           É verdade! E-mails, redes de relacionamento e blogs são vitais para boa parte das pessoas. Tudo 

isso custa: o orçamento cresce em eletricidade, conexões de banda larga e equipamentos — os avanços 

são rápidos, é preciso renovar sempre. Falando em avanços: um amigo formou uma excelente coleção de 

clássicos de cinema em vídeo. Jogou fora e iniciou outra ao surgir o DVD. Agora veio o Blu-ray. O coitado 

quase explodiu de tão estressado! Mas é impossível permanecer com o equipamento antigo. Em pouco 

tempo some das lojas. Toca comprar tudo novo! 

A TV por assinatura tornou-se um sonho de consumo. E os televisores em si? Todo dia fico sabendo 

de uma tela maior, mais fina e com melhor imagem. Sem falar nos eletrodomésticos, mais e mais 

sofisticados. Quando comprei o meu primeiro freezer, há muito tempo, um amigo riu: — Para que uma coisa 

dessas? 

Hoje ninguém dispensa um freezer. Qualquer item da vida pode se sofisticar: faz-se café expresso 

em casa, sorvete, iogurte e até pão. Ninguém tem tudo, é fato. Mas todo mundo tenta ter algum novo e 

fantástico produto! 

Passada a garantia, é difícil consertar qualquer aparelho. O preço raramente compensa. E logo 

quebra de novo, mesmo porque muitos técnicos de antigamente perderam o pé nos digitais! 

            Viver ficou muito mais caro. Antes eu parava o carro na rua, agora é Zona Azul ou estacionamento 

particular; os cinemas aumentaram o valor dos ingressos porque investem em tecnologia; cabeleireiros 

sofisticaram os produtos; banho em cachorro é melhor no pet shop; é essencial um cartão de crédito, mas 

vem a anuidade. Além de um bom plano de saúde, é ideal também um de aposentadoria. Tenho certeza: 

daqui a pouco descobrirei algo absolutamente essencial de cuja existência até agora não tinha o menor 

conhecimento! 

            Mas os salários não subiram na mesma proporção. No passado era mais fácil cortar gastos. Agora, 

não. Muitas despesas não podem mais sair do orçamento. Contatos profissionais, bancários e muitos 

serviços públicos acontecem através de celulares e da internet. Já conheci gente com falta de dinheiro para 

comer, mas sem poder abdicar do celular! 

CARRASCO, Walcyr. A cara vida moderna. Revista Veja SP. 10/03/2010. Disponível em:  http://vejasp.abril.com.br/revista/edicao2155/a-cara-vida-moderna. 

 

 

 Responda às questões na apostila. 

1) O texto aborda um tema bastante atual. Qual é o tema? _______________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Atividades 
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2) Para situar temporalmente o tema, o narrador menciona o seu primeiro celular. 

a) Que diferença existe entre o primeiro celular que ele teve e os que existem atualmente? ______________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

b) Segundo o narrador, viver sem celular é estar “desconectado”. Qual é o sentido da palavra desconectado? 

_____________________________________________________________________________________ 

c) Que sensação o narrador demonstra ter em relação aos pacotes oferecidos pelas operadoras? _________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

3)  O narrador diz: “Um amigo tem três celulares. Durante um jantar, falava em todos ao mesmo tempo, 

enquanto tentava conversar.” 

a) Levante hipóteses: Por que, nos dias de hoje, algumas pessoas têm mais de um celular? _____________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

b) Deduza: como se sentiu o narrador, nesse jantar,” tentando conversar”, enquanto o amigo falava nos três 

celulares ao mesmo tempo? Por quê? _______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

4) O texto estabelece uma relação entre consumo e avanço de tecnologia. 

a) Por que as empresas têm interesse na constante renovação de produtos? _________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

b) Esse fenômeno ocorre apenas no setor de comunicação e informática? ___________________________ 

5) O narrador diz: “Tudo isso custa”. Sobre a relação entre tecnologia e orçamento familiar, responda: 

a) O custo das inovações tecnológicas é baixo? Comente. ______________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

b) O que ocorre quando uma pessoa não consegue ter acesso a novos produtos? _____________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

d) Logo, o avanço tecnológico é democrático? Explique. ________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Atividade retirada do livro Português Linguagens 8° ano (páginas 145 e 146) 
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O PERÍODO NAPOLEÔNICO (1799-1815) 

A CONSTRUÇÃO DO IMPERADOR 

Desde que assume o poder Napoleão gradativamente aumenta sua influência e seu poder de decisão 

na liderança do governo francês. Em 1799 ele é proclamado 1º Cônsul e em 1802 Cônsul vitalício. No ano 

de 1804 Napoleão recebe o título de imperador após um plebiscito. Entre 1804 e 1814 Napoleão governa 

com todos os poderes concentrados em suas mãos. 

Consulado (1799-1804) 

Durante o consulado uma das prioridades do novo governo era por fim às ameaças externas que 

objetivam invadir a França e por fim ao processo revolucionário. Por meio da reorganização do exército 

Napoleão alcançou seguidas vitórias contra as coligações antifrancesas e conseguiu impedir a invasão. 

Outra grande realização foi a reorganização da economia. Para alcançar este feito Napoleão reequilibrou as 

finanças por meio da criação do Banco Francês e da restruturação do sistema administrativo. As revoltas 

internas foram estabilizadas e controladas permitindo assim a retomada das atividades comerciais no campo 

e na cidade. Napoleão também reatou as ligações com a Igreja Católica e promoveu o estímulo ao 

crescimento da indústria e da agricultura, objetivando tornar a França uma potência comercial para disputar 

os mercados mundiais com a Inglaterra. 

Uma das maiores realizações deste governo foi a criação do Código Civil Napoleônico.  Este 

conjunto de leis sistematizou uma série medidas que haviam sido implementadas ao longo do conturbado 

processo revolucionário. Destacam-se a igualdade de todos perante a lei, a confirmação da França como 

Estado Leigo (subordinação da Igreja ao Estado), a legitimação do direito à propriedade privada (inspiração 

do Direito Romano), a proibição da formação de sindicatos e greves e o restabelecimento da escravidão nas 

colônias francesas. Embora esse conjunto de leis tenha promovido o crescimento da França de uma maneira 

geral ele pode ser entendido como a realização dos anseios da burguesia que colocou Napoleão no poder. 

 

ATIVIDADE 

Quais foram as principais realizações de Napoleão Bonaparte durante o governo do Consulado (1799-

1804)? (10 linhas). 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

História - 18/08/2021- 8°ano – Professor: Jener 
 

 

NOME: _____________________________________________ TURMA: _____ 
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_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 Império (1804-1814) 

A política externa do Império Napoleônico tinha um alvo preferencial: a Inglaterra, principal rival 

mundial da França na disputa pelos mercados mundiais. O segundo alvo eram as monarquias absolutas que 

temiam a difusão da revolução pela Europa e a estabilidade política conquistada pela França. Diante do 

fabuloso crescimento econômico e militar dos franceses não restou outra opção por parte de seus inimigos 

a não ser a união e a formação de coligações. Inglaterra, Áustria, Prússia e Rússia se uniram para derrubar 

a França. 

 Napoleão liderou a notável expansão territorial por meio da superioridade militar francesa de modo 

a reservar o comércio mundial em benefício de seu país. Um dos momentos mais importantes do império foi 

o decreto do Bloqueio Continental em 1806. Napoleão estabeleceu que o continente europeu estava 

proibido de estabelecer quaisquer relações econômicas, políticas, culturais e diplomáticas com a Inglaterra. 

Caso a proibição fosse desrespeitada o exército de Napoleão faria a invasão do país infrator.  

O objetivo do Bloqueio Continental era desmantelar economicamente a Inglaterra e favorecer as 

manufaturas francesas. É importante ressaltar que a Inglaterra só sobreviveu a este difícil momento porque 

canalizou a venda de seus produtos para a América do Sul, sobretudo após a fuga da Corte portuguesa 

para o Brasil.  

A Campanha da Rússia ocorrida em 1812 marca o início do declínio do Império Napoleônico. 

Alexandre I, imperador russo desobedece ao Bloqueio Continental e mantém relações comerciais com os 

ingleses. Napoleão prepara uma gigantesca operação militar em um movimento que era estratégico na 

consolidação da conquista da Europa. 600 mil homens são enviados para promover a invasão. A Rússia, 

sabendo da superioridade do exército francês, utiliza a tática da Terra Arrasada, de modo a explorar a 

chegada do rigoroso inverno. O resultado foi a fome, o frio e a ausência de abrigo para o exército de 

Napoleão.  

Com os franceses totalmente debilitados os russos utilizaram a guerrilha e o exército de Napoleão 

bate em retirada com apenas 100 mil soldados sobreviventes da Campanha da Rússia. Desse momento em 

diante Napoleão enfrenta sucessivos fracassos até ser derrotado pela 6ª Coligação em 1814, sendo 

obrigado a assinar a rendição francesa no Tratado de Fontainebleau.  

Napoleão foi preso e exilado na Ilha de Elba. De lá ele foge e retorna à França em 1815, expulsando 

o rei restaurado Luís XVIII. Era o início do governo dos Cem Dias. Uma coligação é formada e Napoleão é 

História - 25/08/2021- 8°ano – Professor: Jener 
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novamente derrotado na Batalho de Waterloo em 1815.  Recapturado o ex-líder francês é aprisionado na 

Ilha de Santa Helena e morre em 1821.  

ATIVIDADE 

O que foi o Bloqueio Continental? Qual era a intenção de Napoleão com este decreto? (10 linhas). 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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DESIGN 

          Design refere-se à concepção de um objeto, utensílio, móveis, embalagens, publicidade, dentre 

outras, planejando-o sua forma e funcionalidade. Tudo que está ao nosso redor tem um designer, que pode 

ser mais simples ou mais arrojado. O design pode ser utilizado de maneira artística, tanto no cotidiano, como 

peças de decoração, quanto produto artístico para apreciação. Por isso, em algumas situações, os designers 

dos produtos estão ligados a algum conceito ou ideia que o artista idealizou. 

 

Escada Santos Dumont  

           Santos Dumont, o brasileiro inventor do avião, era muito 

supersticioso e criou uma escada que só é possível começar a subir ou 

descer com o pé direito. Você conhece a expressão “começar com o pé 

direito”? Essa expressão quer dizer que se começar com o pé direito tudo 

irá dar certo, por isso ele criou essa escada para nunca começar com o pé 

que “dá azar” (o pé esquerdo). 

           

         Copo Coca-Cola  

          A marca de refrigerantes durante alguns anos foi patrocinadora oficial da Copa 

do Mundo de Futebol da FIFA. Em uma das edições, foi criado um copo cujo designer 

possuía formato similar à da taça recebida pelos vencedores da competição.  

           

         Cadeira Salsa de Pedro Paulo Franco  

          O artista recriou um par de cadeiras clássicas dando a elas um 

conceito inspirado em contos de fadas: cadeiras dançantes. As cadeiras 

podem ser usadas normalmente, mas tem essa concepção artística-

conceitual. 

 

 

Arte  - 18/08/2021- 8°ano - Professora: Patrícia Vilaça 
 

 

NOME: _____________________________________________ TURMA: 
_____ 
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ATIVIDADE 

1) Pense em um objeto que você usa com frequência: Qual é esse objeto? ___________________________ 

2) Imagine mudanças que você faria para que ele expresse uma ideia ou um conceito. Não se preocupe se 

essa mudança alterar totalmente o objeto; lembre-se que o design de um produto pode ser para decoração 

ou um objeto de arte.  

 

3) Desenhe o objeto com as mudanças idealizadas no espaço abaixo e dê um título para sua criação.  

Título: _____________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Quais são as ideias e/ou conceitos presentes em sua criação? _________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Fonte: https://drive.google.com/file/d/1xUI30y-7R3acxLsQtU8xNVzO-mxrW7kY/view  

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1xUI30y-7R3acxLsQtU8xNVzO-mxrW7kY/view
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THE SIMPLE FUTURE (FUTURO SIMPLES) 

ANA’S PLANS FOR TOMORROW 

1°) I will wake up at 8:00 am; 

2°) I will take a shower at 8:30 am; 

3°) I will have breakfast at 8:45 am (I will drink milk and I will eat pancakes); 

4°) I will walk to the school at 9:00 am; 

5°) I will study from 9:30 untill 5:30 pm; 

6°) I will come back to my home at 5:45 pm; 

7°) I will have a dinner at 6:30 pm; 

8°) I will do my homework at 7:30 pm; 

9°) I will read a book at 8:30 pm; 

10°) I will go to bed at 9:30 pm. 

Vocabulary:  

am = de manhã ou madrugada 

pm = da tarde 

Take a shower = tomar banho 

To have breakfast = tomar café da manhã 

 

1) Make a planning: 

MY PLANS FOR TOMORROW 

1° _____________________________________ 

2° _____________________________________ 

3° _____________________________________ 

4° _____________________________________ 

5° _____________________________________ 

Inglês - 20/08/2021- 8°ano – Professor: Rock 
 

 

NOME: ____________________________________________ TURMA: _____ 
 

From... untill = de... até 

To have dinner = jantar 

Homework = Para-casa 

Bed = cama 

6° _____________________________________ 

7° _____________________________________ 

8° _____________________________________ 

9° _____________________________________ 

10° ____________________________________ 
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2) What time will Ana wake up? 

a) 8:00 pm.   b) 7:00 pm.  c)  8:00 am.  d) 7:00 am. 

 

3) At 8:45 am, Ana will eat and drink... 

a) milk and bread.            b) coffee and pancakes.      c) milk and cake.       d) milk and pancakes. 

 

4) What time will Ana go back home? 

a) 5:45 pm   b) 5:45 am  c) 8:00 am  d) 8:00 pm 

 

5) At 9:30 pm Ana... 

a) will read a book.  b) will come back to my home.  

c)  will have dinner.  d)  will go to bed. 
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● ATENÇÃO ÀS ALTERAÇÕES!  

Suas atividades serão baseadas no livro texto “Ciências Naturais – Aprendendo com o Cotidiano”. 

Antes de começar, pegue seus materiais, incluído seu livro e prepare seu espaço de estudo! Não se esqueça 

de acessar sua turma da Khan Academy. 

 

 

 

 

SISTEMA RESPIRATÓRIO 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acompanhe o conteúdo e resolva os exercícios pelo formulário 

disponível em: https://forms.gle/p4UgztMnb4oSQ7tg6 

Unidade Temática: Vida e Evolução 
Tema: Sistema respiratório. 
Habilidades: (EF08CI49MG) Reconhecer a importância das trocas gasosas para o organismo humano. 
OBSERVAÇÃO As atividades foram elaboradas com base nos objetos de conhecimento e habilidades essenciais de 
ciências para o 8º ano, definidos pela Secretaria Municipal De Educação. 

Gráficos da porcentagem de gás oxigênio, gás 

carbônico e vapor de água no ar inspirado e no 

ar expirado. A porcentagem que falta para 

100% é praticamente gás nitrogênio. 

 

NOME: ____________________________________________ TURMA: _____ 
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Atividades 

1) Por que a troca de gases no nosso 

organismo é tão importante?  

 

 

 

 

 

 

2) Analise o gráfico anterior do ar inspirado e expirado. Elabore uma hipótese para explicar a diferença entre 

as taxas dos gases. 

 

 

 

 

3) Cite dois órgãos responsáveis por relacionar os dois sistemas citados no esquema. 
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Figura disponível em 
http://www.geocities.ws/CollegePark/Lab/9707

/respiratorio.html 

Figura disponível em: 
https://escolakids.uol.com.br/ciencias 
/sistema-respiratorio-ensino-fundamental-

i.htm 

https://escolakids.uol.com.br/ciencias
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4) (UnB) Assinale a alternativa que apresenta uma estrutura comum ao sistema respiratório e digestivo. 

a) Brônquios  b) Faringe  c) Pulmão  d) Esôfago  e) Laringe 
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5) (URCA) Nos alvéolos pulmonares, o sangue elimina:  

a) monóxido de carbono e absorve oxigênio. c) dióxido de carbono e nitrogênio e absorve oxigênio. 

b) oxigênio e absorve dióxido de carbono.  d) dióxido de carbono e absorve oxigênio. 

6) A hematose é o processo das trocas gasosas e ocorre: 

a) na matriz mitocondrial    c) nos átrios cardíacos 

b) nos ventrículos cardíacos    d) nos alvéolos pulmonares 

Agora resolva do livro: (Exercícios a seguir são da página 92.) 

1) Ao dar uma baforada num espelho frio, notamos que ele fica embaçado. Isso evidencia a presença de 

qual substância no ar expirado? 

 

 

2) Compare o ar inspirado e o ar expirado no que diz respeito à porcentagem de: 

a) gás oxigênio:  ______________________________________________________________________ 

b) gás carbônico: ______________________________________________________________________ 

c) vapor de água: ______________________________________________________________________ 

 

3) O que acontece com a respiração celular se, por algum motivo, uma pessoa for impedida de executar a 

respiração pulmonar? ___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

4) Considere os seguintes componentes do sistema respiratório: 

• Alvéolo   • Bronquíolo   • Brônquio   • Laringe   • Diafragma   • Cavidade nasal   • Faringe   • Traqueia 

a) Em que sequência o ar inspirado percorre esses componentes? 

 

 

b) Em que sequência o ar expirado passa por esses componentes? 

 

 

c) Qual desses componentes não tem contato direto com o ar inspirado ou expirado? 

 

5) Que importante evento ocorre nos alvéolos pulmonares? 
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6) A tabela ao lado mostra a porcentagem dos componentes do ar inspirado e do ar expirado por uma 

pessoa, em uma localidade que apresenta 0,5% de 

vapor de água no ar. 

a) Em seu caderno, identifique pelo nome os 

componentes A e B. 

 

 

b) Qual é o principal constituinte do ar que corresponde à maior parte dos “outros gases”? 

 

 

c) Cite uma outra substância presente nos “outros gases”. ______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

❖ UNIDADE TEMÁTICA: Vida e Evolução 
❖ HABILIDADES: Integração dos sistemas digestório, respiratório, circulatório e excretor. 
❖ OBJETIVOS: ((EF08CI49MG) Reconhecer a importância das trocas gasosas para o organismo humano. 

 

OBSERVAÇÕES: 

● As atividades foram elaboradas com base nos objetos de conhecimento e habilidades 

essenciais de ciências para o 8º ano, definidos pela Secretaria Municipal De Educação. 

● Você terá acesso a um texto de apoio e complementos durante a atividade. Siga as 

orientações do roteiro, não deixe de fazer todas as leituras atentamente. Tente explicar 

o que leu a um familiar. Registre suas dúvidas no formulário on-line ou no caderno.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DOENÇAS RESPIRATÓRIAS 

As doenças respiratórias são condições que acometem desde as vias aéreas superiores até as inferiores. 

O quadro pode ser agudo ou crônico, mas, independentemente da duração, essas doenças causam grande 

incômodo ao paciente, visto que a respiração é uma função vital para a sobrevivência. 

De fato, existem épocas do ano nas quais as doenças associadas ao aparelho respiratório se manifestam 

com maior incidência, sendo o inverno a principal delas. O clima seco favorece para que as partículas fiquem 

dispersas no ar e, consequentemente, potencializa as infecções. Além disso, ambientes fechados e com 

aglomeração de pessoas também aumenta o risco de contaminação entre a população. 

 

Vejamos algumas doenças respiratórias: 

Ciências – 23/08/2021 - 8°ano – Professores: Kenya e Marcus 
C 

SAIBA MAIS EM: https://pt.khanacademy.org/science/health-and-medicine/respiratory-

system/respiratory-system-introduction/v/meet-the-lungs 
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• BRONQUITE  

Comumente, é possível observar a confusão feita entre asma e bronquite. Como o próprio nome sugere, 

a bronquite também é uma inflamação dos brônquios, os quais ficam preenchidos por secreções e causam 

sintomas muito comuns quando comparados à asma. No entanto, existe um fator que diferencia as duas 

doenças: o tempo de manifestação. Conforme foi dito, a asma está muito associada às crises, ou seja, 

condições agudas que vêm e passam. Por outro lado, a bronquite se manifesta por um período mais 

prolongado: pelo menos, 3 meses, por 2 anos consecutivos. 

• ASMA 

É uma doença crônica que atinge todas as faixas etárias, embora tenha maior acometimento em 

crianças. Quando se diz que alguém teve uma crise asmática, quer dizer que houve inflamação dos 

brônquios, ou seja, estruturas por onde passa o ar. Dessa forma, as secreções geradas pela inflamação 

impedem a passagem de ar de forma adequada, prejudicando o fluxo. A presença dos produtos inflamatórios 

aumenta, ainda, a tosse do 

paciente, além de provocar o 

característico chiado no peito. 

A doença em si não tem cura, 

mas é de suma importância a 

detecção dos fatores que 

desencadeiam a crise, para 

que, assim, eles possam ser 

evitados. Uma vez que a 

doença se manifesta de forma 

aguda, o tratamento requer 

medicamentos que provoquem uma broncodilatação, facilitando a passagem aérea.  

 

• PNEUMONIA 

A pneumonia é uma doença infecciosa, provocada por um vírus, bactéria, fungo ou reações alérgicas. 

Embora não seja uma inflamação, a presença de secreções nos brônquios facilita a contaminação diante do 

agente infeccioso. Na pneumonia geralmente há a presença de febre alta, dor torácica, alterações na 

pressão e mal-estar associado à prostração. O tratamento da condição deve ser prescrito por um profissional 

da saúde, visto que, geralmente, requer o uso de antibióticos. 

 

• RINITE ALÉRGICA  

Quando se pensa nas vias aéreas superiores, 

principalmente na região nasal, devemos considerar que 

representam uma porta de entrada para agentes invasores. 

Pessoas com rinite alérgica apresentam manifestações mais 

intensas, como obstrução nasal, espirros, coriza, dentre 

outros. Diante do clima seco, partículas de poeira dispersas 

no ar, agentes infecciosos e substâncias como o pólen, todos 

os sintomas são intensificados. O tratamento busca, então, 

combater a hipersensibilidade desencadeada. Para casos 

mais graves, são utilizados medicamentos e vacinas antialérgicas. Nesse contexto, é essencial manter 

hábitos de higienização, a fim de evitar o acúmulo de poeira nos principais ambientes frequentados. 
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• SINUSITE 

Frequentemente, as pessoas associam a rinite com a 

sinusite. De fato, existem algumas relações entre as duas 

doenças, embora sejam condições distintas. Como visto, 

a rinite alérgica é uma reação do corpo diante de 

partículas que podem ser nocivas. Já a sinusite é a 

inflamação dos seios paranasais. Os seios da face são 

cavidades ósseas que se localizam nos arredores do 

nariz, que atuam diminuindo o peso do crânio. A mucosa 

está repleta de glândulas produtoras de muco, o qual 

retém partículas estranhas e as elimina após condução feita por cílios. Caso a drenagem do muco não seja 

feita, ele se mantém no local repleto de microrganismos prontos para desencadear uma infecção. A dor 

provocada pelo processo é um dos sintomas mais comuns da sinusite, principalmente aquela localizada na 

região frontal entre os olhos.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

• Canal Dr. Nariz = QUAL A DIFERENÇA ENTRE RINITE E SINUSITE? 

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=vBd0leIxHtI  

 

• Canal Drauzio Varella = Rinite, sinusite e bronquite | Elnara Negri. 

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=yb92R6VebvA  

 

• Canal Drauzio Varella = Entenda a asma | Drauzio Comenta #56. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=mx2AoDd7Cl4  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

QUESTÕES 

1) Explique por que o inverno é o período com maior incidência de doenças respiratórias. _____________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

2) Observe a imagem abaixo e responda o que se pede: 

Nessa imagem, percebe-se que o paciente apresentou uma secreção de pus nos seios da face.  

a) Qual doença ele apresenta? ____________________________ 

b) O que são os seios da face? ___________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 

 

c) Como são os sintomas dessa doença? ___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

https://www.youtube.com/watch?v=vBd0leIxHtI
https://www.youtube.com/watch?v=yb92R6VebvA
https://www.youtube.com/watch?v=mx2AoDd7Cl4
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ESTUDO DE CASO: Você deverá identificar as doenças respiratórias com suas sequentes características 

identificando-a pelos sintomas nas questões 3 até 5. 

3) A. B. S. homem, 44 anos. Chegou ao hospital com os seguintes sintomas: febre alta, dor torácica, 

alterações na pressão e mal-estar. 

a) Qual doença ele apresentou? ___________________________________________________________ 

b) O que pode ter causado? ______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

c) Como tratar? _______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

4) T. K. O mulher 19 anos. Reclama de recorrentes crises caracterizadas por falta de ar e um chiado no 

peito. Na triagem detectou que as crises não ocorrem por período prolongado. 

a) Qual doença ela apresentou? _________________________________________________________ 

b) Como essa doença afeta as vias respiratórias? _____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

c) Como tratar? _______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

5) S. T. C. homem 26 anos. Relatou os seguintes sintomas: olhos irritados e lacrimejando, espirro e 

congestão nasal, tosse aguda. 

a)  Qual doença ele apresentou? __________________________________________________________ 

b) O que provoca essa doença? ___________________________________________________________ 

c) Como é o tratamento? ________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

d) Qual a melhor maneira de prevenir? ______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

6) Qual (is) dessas doenças respiratórias você já teve? _______________________________________ 

 Explique como você se sentiu (relate sintomas e o tratamento). ___________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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7) Agentes externos, como fungos, poeira e pólen, podem ser causadores de doenças no sistema 

respiratório. As doenças respiratórias são classificadas como infecciosas, quando ocorre a inflamação deum 

órgão, ou alérgicas devido à sensibilidade a algum organismo. Identifique qual doença não ocorre nos 

pulmões. 

a) Pneumonia  b) Bronquite  c) Sinusite  d) Asma 

 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

• https://blog.amorsaude.com.br/quais-sao-as-6-doencas-respiratorias-mais-comuns 
 
 

 

 

● ATENÇÃO ÀS ALTERAÇÕES!  

Estas atividades não são baseadas no livro texto “Ciências Naturais – Aprendendo com o Cotidiano”. 

São complementares, mas não se esqueça de acessar sua turma da Khan Academy. 

SISTEMA RESPIRATÓRIO - O PREJUÍZO DA FUMAÇA PARA O ORGANISMO 

Fumaça de queimadas é ameaça à saúde pública, alertam médicos 
 

Renata Turbiani, de São Paulo para a BBC News Brasil. 22 agosto 2019 (adaptado) 

 

Há quatros dias, Maycon, de 4 anos, está internado no Hospital 

Infantil Cosme e Damião, em Porto Velho (RO). O motivo é uma crise de 

asma provocada pela fumaça das queimadas que cobre a cidade desde a 

semana passada. 

"No domingo, ele começou a passar mal, ficou com a respiração 

difícil e falta de ar. Viemos correndo para a emergência e já internaram. 

Agora ele está melhor, tomando antibióticos e fazendo inalação", conta a mãe do garoto, a dona de casa 

Maricelia Passos Damásio, de 31 anos. 

Por que queimadas prejudicam a saúde? 

A saúde humana é afetada pelas queimadas porque a fumaça proveniente dela contém diversos 

elementos tóxicos. O mais perigoso é o material particulado, formado por uma mistura de compostos 

químicos. São partículas de vários tamanhos e, as menores (finas ou ultrafinas), ao serem inaladas, 

percorrem todo o sistema respiratório e conseguem transpor a barreira epitelial (a pele que reveste os órgãos 

internos), atingindo os alvéolos pulmonares durante as trocas gasosas e chegando até a corrente sanguínea. 

Outro composto prejudicial é monóxido de carbono (CO). Quando inalado, ele também atinge o sangue, 

onde se liga à hemoglobina, o que impede o transporte de oxigênio para células e tecidos do corpo. 

Ciências – 27/08/2021 - 8°ano – Professores: Marcus e Kenya  
C 

Acompanhe o conteúdo e resolva os exercícios pelo formulário 

disponível em: https://forms.gle/Arp1htMsA6VsfBSo7 

Unidade Temática: Vida e Evolução 
Tema: Sistema respiratório. 
Habilidades: (EF08CI49MG) Reconhecer a importância das trocas gasosas para o organismo humano. 
OBSERVAÇÃO As atividades foram elaboradas com base nos objetos de conhecimento e habilidades essenciais de 
ciências para o 8º ano, definidos pela Secretaria Municipal De Educação. 

https://blog.amorsaude.com.br/quais-sao-as-6-doencas-respiratorias-mais-comuns


34 
 

"Isso tudo desencadeia um processo inflamatório sistêmico, com efeitos deletérios sobre o coração 

e o pulmão. Em alguns casos, pode até causar a morte", explica o pneumologista Marcos Abdo Arbex, vice-

coordenador da Comissão Científica de Doenças Ambientais e Ocupacionais da Sociedade Brasileira de 

Pneumologia e Tisiologia (SBPT) e professor da Faculdade de Medicina da Universidade de Araraquara 

(Uniara). 

Consequências da fumaça para o ser humano 

A lista de problemas provocados pela inalação da fumaça de queimadas florestais é grande. Os mais 

leves, segundo Carvalho, são dor e ardência na garganta, tosse seca, cansaço, falta de ar, dificuldade para 

respirar, dor de cabeça, rouquidão e lacrimejamento e vermelhidão nos olhos. 

"Eles variam de pessoa para pessoa e dependem do tempo de contato com a fumaça", comenta. "No 

geral, ela afeta mais as vias respiratórias, agravando os quadros de doenças prévias, como rinite, asma, 

bronquite e Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC). Os extremos de idade, ou seja, crianças e idosos, 

são os que mais sofrem, por serem mais sensíveis", comenta. 

Arbex acrescenta que as queimadas não só pioram, como também desencadeiam essas mesmas 

enfermidades, assim como as cardiovasculares, insuficiência respiratória e pneumonia. "Além disso, 

provocam quadros de alergia e, quando a exposição é permanente, há o risco de desenvolvimento de 

câncer", indica o médico. 

Por falar em câncer, o estudo "Queima de biomassa na Amazônia causa danos no DNA e morte 

celular em células pulmonares humanas", de pesquisadores da Universidade de São Paulo (USP), da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), e publicado em 2017 na revista científica Nature, constatou 

que a fumaça aumenta a inflamação, o estresse oxidativo e causa danos genéticos nas células do pulmão. 

A pesquisa concluiu que "o dano no DNA pode ser tão grave que a célula perde a capacidade de sobreviver 

e morre ou perde o controle celular e começa a se reproduzir desordenadamente, evoluindo para câncer de 

pulmão". 

Para chegar a este resultado, células do pulmão humano foram expostas a partículas de fumaça 

coletadas em Porto Velho, uma das cidades mais afetadas pelos incêndios na Amazônia, e analisadas em 

laboratório. 

É importante destacar que não são apenas as pessoas que vivem próximas às áreas onde são 

comuns os incêndios florestais que sofrem com a fumaça. Em situação de queimadas mais intensas, como 

as que o país vive nas últimas semanas, a névoa provocada pelo fogo pode viajar milhares de quilômetros 

e atingir outras cidades, estados e até países. 

Inclusive, há indicações de que foi isso o que ocorreu em São Paulo na última segunda-feira (19). 

Nesse dia, a união de uma frente fria com resíduos oriundos das queimadas nas regiões Norte e Centro-

Oeste do país e na Bolívia e no Paraguai fez com que o céu escurecesse no meio da tarde na capital e no 

litoral paulista. 

Para amenizar os efeitos das queimadas na saúde, alguns cuidados são necessários, como evitar, 

na medida do possível, a proximidade com incêndios, manter uma boa hidratação, principalmente em 

crianças menores de 5 anos e idosos maiores de 65 anos, e manter os ambientes da casa e do trabalho 

fechados, mas umidificados, com o uso de vaporizadores, bacias com água e toalhas molhadas. Também é 

indicado usar máscaras ao sair na rua, evitar aglomerações em locais fechados, e optar por uma dieta leve, 

com a ingestão de verduras, frutas e legumes. Fora isso, em caso de urgência deve-se buscar ajuda médica 

imediatamente.                                                      Fonte: https://www.bbc.com/portuguese/brasil-49430367. Acesso em 06/04/2021 

https://www.bbc.com/portuguese/brasil-49430367
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Atividades do texto I 

 

1) Recorde as doenças respiratórias da aula anterior. Caracterize a asma e como ela pode ser 

desencadeada pelas fumaças de queimadas? 

 

 

 

 

2) Relendo o texto e relembrando seus conhecimentos, identifique outro sistema que pode ser prejudicado 

diretamente pela inalação da fumaça. 

 

 

3) Diante dos estudos feitos pelo conjunto de universidades, é possível relacionar o efeito das queimadas 

a mutações genéticas? Copie um trecho que justifica sua resposta. 

 

 

4) As queimadas prejudicam apenas as pessoas que estão próximas ao foco dos incêndios? 

 

 

 

5) Você conhece alguém em sua região que faz queima de folhas, lixo, ou outros materiais? Você 

considera que há os mesmos tipos de riscos neste tipo de “queimada urbana”? 

 

 

 

6) Liste alguns argumentos para conversar e convencer uma pessoa que tem hábito de queimar lixo ou 

folhas a não fazê-lo, oferecendo alternativas a ela. 

 

 

 

 

 

7) Leia a manchete:  
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Assistimos pela TV, as queimadas na Amazônia, em especial de 2020, quando a pandemia já era 

uma preocupação com a saúde do aparelho respiratório. Pense a respeito e escreva um pequeno texto 

demonstrando qual o seu sentimento diante da situação vivida por estes nossos irmãos da nação brasileira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABAGISMO 

O tabagismo é reconhecido como uma doença crônica causada pela dependência à nicotina presente 

nos produtos à base de tabaco. De acordo com a Revisão da Classificação Estatística Internacional de 

Doenças e Problemas Relacionados à Saúde (CID-10), o tabagismo integra o grupo de transtornos mentais 

e comportamentais em razão do uso de substância psicoativa. Ele também é considerado a maior causa 

evitável isolada de adoecimento e mortes precoces em todo o mundo. A Organização Mundial da Saúde 

(OMS) aponta que o tabaco mata mais de 8 milhões de pessoas por ano. Mais de 7 milhões dessas mortes 

resultam do uso direto desse produto, enquanto cerca de 1,2 milhão é o resultado de não-fumantes expostos 

ao fumo passivo. A OMS afirma ainda que cerca de 80% dos mais de um bilhão de fumantes do mundo 

vivem em países de baixa e média renda onde o peso das doenças e mortes relacionadas ao tabaco é 

maior. 

O tabaco é uma planta (Nicotiana tabacum) cujas folhas são utilizadas na confecção de diferentes 

produtos que têm como princípio ativo a nicotina, que causa dependência. Há diversos produtos derivados 

de tabaco: cigarro, charuto, cachimbo, cigarro de palha, cigarrilha, bidi, tabaco para narguilé, rapé, fumo-de-

rolo, dispositivos eletrônicos para fumar e outros. No Brasil, a Resolução da Diretoria Colegiada n.º 46 de 

2009, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), proíbe a comercialização, a importação e a 

propaganda de quaisquer dispositivos eletrônicos para fumar. 

O tabagismo é uma doença que contribui para o desenvolvimento dos seguintes tipos de câncer: 

leucemia mieloide aguda; câncer de bexiga; câncer de pâncreas; câncer de fígado; câncer do colo do útero; 

câncer de esôfago; câncer de rim e ureter; câncer de laringe (cordas vocais); câncer na cavidade oral (boca); 

câncer de faringe (pescoço); câncer de estômago; câncer de cólon e reto; câncer de traqueia, brônquios e 

pulmão. Além de estar associado às doenças crônicas não transmissíveis, o tabagismo também contribui 

para o desenvolvimento de outras enfermidades, tais como tuberculose, infecções respiratórias, úlcera 

gastrintestinal, impotência sexual, infertilidade em mulheres e homens, osteoporose, catarata, entre outras.  

O tabaco fumado em qualquer uma de suas formas causa a maior parte de todos os cânceres de 

pulmão e contribui de forma significativa para acidentes cerebrovasculares e ataques cardíacos mortais. Os 

produtos de tabaco que não produzem fumaça também estão associados ou são fator de risco para o 
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desenvolvimento de câncer de cabeça, pescoço, esôfago e pâncreas, assim como para muitas patologias 

buco-dentais  

No Brasil, 443 pessoas morrem a cada dia por causa do tabagismo. R$125.148 bilhões são os custos 

dos danos produzidos pelo cigarro no sistema de saúde e na economia e 161.853 mortes anuais poderiam 

ser evitadas. Quanto às mortes anuais atribuíveis ao tabagismo: 37.686 correspondem à Doença Pulmonar 

Obstrutiva Crônica (DPOC), 33.179 à doenças cardíacas, 25.683 a outros cânceres, 24.443 ao câncer de 

pulmão, 18.620 ao tabagismo passivo e outras causas, 12.201 à pneumonia e 10.041 ao acidente vascular 

cerebral (AVC). 

Fonte: https://www.inca.gov.br/tabagismo. Acesso em 10/08/2021 

Atividades do texto II 

1) Pesquise o que é uma doença crônica e coloque a definição. 

 

 

 

2) Porque essa dependência a nicotina torna a doença difícil de ser interrompida? 

 

 

 

3) O que significa dizer que o tabaco é “a maior causa evitável isolada de adoecimento e mortes precoces 

em todo o mundo”. 

 

 

4) Releia o texto e descubra o que há de errado com a frase: De acordo com a OMS, 8 milhões de fumantes 

morrem por ano. Explique. 

 

 

 

5) Cite 5 tipos de câncer associados ao tabagismo. 

 

 

 

6) Cite 3 outras enfermidades que você considera comum e que pode se agravar com o hábito do 

tabagismo. 

 

 

 

7) Quais os dois tipos de mortes causadas por tabagismo são as mais comuns no Brasil? 

 

 

 

https://www.inca.gov.br/tabagismo
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8) Diante de tudo que leu, forme uma frase ou parágrafo usando, na redação as palavras: tabagismo – 

vícios – psicoativas - sistema circulatório - sistema respiratório – prevenção. 

 

 

 

9) Relacione os dois textos argumentando sobre os prejuízos da fumaça para o organismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
❖ UNIDADE TEMÁTICA: Vida e Evolução 
❖ HABILIDADES: Integração dos sistemas digestório, respiratório, circulatório e excretor. 
❖ OBJETIVOS: (EF08CI51MG) Associar a manutenção das condições internas do corpo com a eliminação de resíduos através 

da urina e do suor. 

OBSERVAÇÕES: 

● As atividades foram elaboradas com base nos objetos de conhecimento e habilidades 

essenciais de ciências para o 8º ano, definidos pela Secretaria Municipal De Educação. 

● Você terá acesso a um texto de apoio e complementos durante a atividade. Siga as 

orientações do roteiro, não deixe de fazer todas as leituras atentamente. Tente explicar 

o que leu a um familiar. Registre suas dúvidas no formulário on-line ou no caderno.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SISTEMA EXCRETOR 

As atividades celulares originam produtos que em determinadas concentrações se tornam tóxicos, como 

o gás carbônico, a ureia e o ácido úrico (os dois últimos resultantes do metabolismo de proteínas) e que, 

portanto, precisam ser eliminados 

do organismo. Esses produtos do 

metabolismo celular são chamados 

excretas, e o processo de 

eliminação é denominado excreção.  

Nos seres humanos, a excreção 

é realizada principalmente por dois 

sistemas: o sistema respiratório, 

responsável pela eliminação do gás 

carbônico, e o sistema urinário, 

responsável pela eliminação de 

resíduos tóxicos ou em excesso e 

SAIBA MAIS EM: https://pt.khanacademy.org/science/health-and-medicine/respiratory-

system-diseases/emphysema/v/emphysema-pathophysiology 

Ciências – 30/08/2021 - 8°ano – Professores: Kenya e Marcus 
C 
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pela manutenção do equilíbrio da quantidade de água corporal. O sistema urinário é formado pelos rins e 

pelas vias urinárias. Os rins produzem a urina e as vias urinárias transportam-na e a armazenam até sua 

eliminação para o meio externo. É bom lembrar que excreta é diferente de excremento. Os excrementos são 

as substâncias que não foram utilizadas na digestão, e são eliminadas nas fezes, já as excretas, são 

liberadas na corrente sanguínea, passando pelos rins (filtros), e depois eliminadas na urina. 

• OS RINS 

Os rins são os órgãos excretores do corpo, numa pessoa adulta cada rim pode atingir 12 cm. O rim é 

formado pelas seguintes partes: córtex renal, medula renal e pelve renal. O córtex renal é a parte mais 

externa do rim, e é composto de mais de um milhão de néfrons, que são as unidades funcionais do rim. Os 

néfrons filtram o sangue do corpo cerca de 

300 vezes por dia, retirando as excretas 

do organismo e dando origem à urina. A 

medula renal é a parte central do rim e 

contém numerosos ductos coletores de 

urina. A pelve renal é uma cavidade em 

forma de funil cuja função é coletar a urina 

formada e conduzi-la até os ureteres, 

tubos que fazem parte das vias urinárias.  

• AS VIAS URINÁRIAS  

As vias urinárias são formadas por dois ureteres, pela 

bexiga urinária e pela uretra. O ureter é um tubo que sai da 

pelve renal e conduz a urina até a bexiga urinária. A bexiga 

urinária é uma bolsa muscular na qual se acumula a urina antes 

de ser expelida. A bexiga aumenta de tamanho à medida que 

armazena urina. A uretra é o canal pelo qual passa a urina da 

bexiga urinária até o exterior do corpo. Na parte inferior da 

bexiga há o esfíncter, músculo que fecha a uretra e controla o 

ato de urinar.  

• A FORMAÇÃO DA URINA 

Os néfrons são responsáveis pela filtração do sangue e pela formação da urina. A urina é composta de 

várias substâncias, como água, sais minerais, ureia e ácido úrico. É um líquido amarelo-claro e transparente 

que pode sofrer variações na intensidade da cor e no odor de acordo com a quantidade de água ingerida. 

Podemos dividir a formação da urina em três etapas principais:  

✓ Filtração: substâncias do sangue, como água, sais minerais, nutrientes e excretas, saem dos capilares 

sanguíneos e passam para o néfron, tornando-se parte do filtrado. As células sanguíneas e algumas 

proteínas não passam para o néfron e se mantêm na corrente sanguínea 

✓ Reabsorção: parte da água e dos nutrientes é reabsorvida e volta ao sangue pelos capilares que 

rodeiam o néfron. 

✓ Secreção: determinados materiais que não foram filtrados inicialmente, como ácido úrico, sais minerais 

e medicamentos, passam diretamente do plasma sanguíneo para o néfron. 
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• Canal Mais Ciências - Profa. Rafaela Lima = Aula Sistema Excretor Ep. 10. 

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=TyO0xAqqDF0  

 

QUESTÕES 

1) Analise o esquema e identifique as partes do sistema urinário usando as palavras do quadro: 

 

 

A = __________________________________________________________ 

B = __________________________________________________________ 

C = __________________________________________________________ 

D = __________________________________________________________ 

 

2) Qual a diferença entre excreta e excremento? ______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

3) Como ocorre a excreção feita pelos seguintes sistemas: 

a) Sistema respiratório: _________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

b) Sistema excretor: ____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

4) A principal função do sistema urinário humano é remover: 

a) todo o excedente de água do organismo. 

b) os restos de alimentos não aproveitados pelo sistema digestório. 

c) os gases produzidos pela respiração celular. 

d) do organismo as substâncias tóxicas resultantes das atividades celulares. 

5) Associe as estruturas às suas respectivas descrições: 

(   ) Parte mais externa do rim.  

(   ) Parte central do rim. Contém os ductos coletores de urina.  

(   ) Unidade funcional do rim, responsável pela filtração do sangue e pela produção de urina.  

(   ) Coleta a urina formada e a conduz até os ureteres.  

a) Nefrón.   b) Córtex renal.   c) Pelve renal.   d) Medula renal 

URETRA – BEXIGA URINÁRIA – RIM – URETER 

https://www.youtube.com/watch?v=TyO0xAqqDF0
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6) Explique brevemente as 3 fases de formação da urina: 

a) Filtração: __________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

b) Reabsorção: ________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

c) Secreção: __________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

7) Em relação as características do rim, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as afirmativas 

falsas: 

(   ) O néfron é a unidade funcional do rim, nele ocorre o processo de filtração do sangue. 

(   ) O córtex renal é uma cavidade em forma de funil cuja função é coletar a urina formada e conduzi-la até 

os ureteres. 

(   ) A medula renal é a parte externa do rim e contém ductos coletores de urina. 

(   ) Os néfrons retiram as excretas do organismo e formam a urina. 

8) Reescreva uma das questões falsas corrigindo-a. ___________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

9) Imagina a cena: você está apertado com muita vontade de ir ao 

banheiro, mas ainda tem que caminhar bastante para achar o banheiro. 

Quem nunca passou por isso? Nesse momento, o seu corpo precisa 

desesperadamente eliminar a urina coletada e “recarregar” o reservatório 

de urina. Agora responda: 

a) Qual órgão faz essa reserva de urina? ____________________________________________________ 

b) Descreva esse órgão. ________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

c) Como é o caminho da urina pelo corpo? ___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

• file:///C:/Users/mvso_/OneDrive/%C3%81rea%20de%20Trabalho/ATIVIDADES%20TELETRABALHO/AULAS%202021/8%C2%BA%20-
%202021/5_-_ativ.ciencias_8o.pdf 

file:///C:/Users/mvso_/OneDrive/Ã�rea%20de%20Trabalho/ATIVIDADES%20TELETRABALHO/AULAS%202021/8Âº%20-%202021/5_-_ativ.ciencias_8o.pdf
file:///C:/Users/mvso_/OneDrive/Ã�rea%20de%20Trabalho/ATIVIDADES%20TELETRABALHO/AULAS%202021/8Âº%20-%202021/5_-_ativ.ciencias_8o.pdf
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Princípio Multiplicativo - Atividade VI 

✓ Assista ao vídeo indicado. 

✓ Leia e faça os exercícios. 

Princípio Multiplicativo 

 

 

 

Podemos verificar a quantidade de possibilidades de um evento usando uma tabela ou um diagrama 

de árvore.  

 

Exemplo 1: Daniel tem em mãos 3 fichas de cartolina vermelha com os números 

1, 2 e 3 e quatro fichas de cartolina verde com números 1, 2, 3 e 4. Ele pretende 

encontrar quantos e quais são, todos os agrupamentos de 2 fichas onde a primeira 

é vermelha e a segunda é verde. 

Com o auxílio de uma tabela, vamos ajudar Daniel a organizar seu raciocínio para obter a lista de 

todos os agrupamentos possíveis que quer fazer, bem como saber quantos são eles. 

 

 

 

 

 

 

Matemática - 16/08/2021- 8°ano – Professora: Lais 
 

 

NOME: _____________________________________________ TURMA: _____ 
 

O princípio multiplicativo constitui a ferramenta básica 

para resolver problemas de contagem sem que seja 

necessário enumerar seus elementos. 

Objetos do conhecimento:O princípio multiplicativo da contagem 

Habilidades:(EF08MA03A) Resolver problemas de contagem cuja resolução envolva a aplicação do princípio multiplicativo. 

  Entre os parênteses, colocamos o 

número   da carta vermelha primeiro 

e o número da carta verde depois. 

  (nº Vermelha, nº Verde) 
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A tabela oferece 12 agrupamentos. Poderíamos determinar essa quantidade sem precisar listá-las. 

Para isso, usamos o princípio fundamental da contagem.  

Temos 3 escolhas para fichas vermelhas e 4 escolhas para fichas verdes.  

 

 

 

 

 

 

Assim, multiplicando 3 . 4 = 12, temos a quantidade de 

agrupamentos de duas fichas, sendo uma vermelha e uma verde. 

 

Exemplo 2: Bia vai sair com suas amigas e, para escolher a roupa 

que usará, separou 2 calças e 3 camisetas. Vejamos de quantas 

maneiras ela pode se arrumar: 

Vamos organizar as escolhas de Bia através do diagrama de árvore. 

 

 

 

Bia tem duas decisões a serem tomadas: 

✓ d1: escolher uma dentre as 2 calças 

✓ d2: escolher uma dentre as 3 blusas 

Pelo princípio multiplicativo: 2 . 3 = 6 

 Assim, Bia terá 6 maneiras diferentes de se vestir. 

Exemplo 3: Um restaurante prepara 4 tipos de pratos quentes (frango, peixe, carne assada, lasanha), 2 

saladas (verde e russa) e 3 sobremesas (sorvete, romeu e julieta, frutas). De quantas maneiras diferentes 

um freguês pode se servir consumindo um prato quente, uma salada e uma sobremesa? 

Observe que nesse problema temos três níveis de decisão: 

d1: escolher um dentre os 4 tipos de pratos quentes 
d2: escolher uma dentre as 2 variedades de salada 
d3: escolher uma dentre as 3 sobremesas oferecidas 

3 

possibilidades 

2 

possibilidades 

4 

possibilidades 

Faça duas casinhas, uma chamada casa vermelha e a outra chamada casa verde. 

   Em seguida, coloque em cada uma a quantidade de variedades que ela pode ter. 

   Finalmente, multiplique os valores referentes à essas quantidades. 

   Bem mais simples, não é? 

   Para cada cor de calça, Bia pode se vestir de três formas 

diferentes.    Basta trocar a cor da camiseta! 

3 

possibilidade

s 

4 

 possibilidades 

2 

possibilidades 

3 

possibilidades 

Usando o princípio multiplicativo, concluímos que temos 4 . 2 . 3 = 24 maneiras de tomarmos as três 

decisões, ou seja, 24 opções de cardápio.  
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➔ Assista ao Vídeo “Princípio Fundamental da Contagem - AULA 1 - Curso de Análise 

Combinatória - Professora Angela” em: https://www.youtube.com/watch?v=3dm6pq6akQI 

 

ATIVIDADES 

Exercício 1) Um jogo possui 6 cartas verdes e 3 cartas vermelhas. Quantos agrupamentos de 2 cartas, 

sendo a primeira verde e a outra vermelha, são possíveis combinar? Represente em forma de tabela, 

conforme mostra o exemplo 1. 

 

 

 

 

 

Exercício 2) Fernando planeja ir à praia e deseja utilizar uma camiseta e uma bermuda. Sabe-se que ele 

possui 2 camisetas e 3 bermudas. De quantas maneiras distintas Fernando poderá vestir-se? Utilize 

desenho para representar as possibilidades, conforme foi feito no exemplo 2. 

 

 

 

 

 

Exercício 3) Uma lanchonete oferece no cardápio 4 tipos sanduíches (bacon, vegetariano, simples, 

especial), 3 saladas distintas (alface, tomate, rúcula), 2 variedades de bebidas (suco ou refrigerante). Uma 

pessoa deseja uma salada, um sanduíche e uma bebida. De quantas maneiras a pessoa poderá fazer seu 

pedido?  

 

 

 

 

Exercício 4) Ana usará a camisa que ganhou de sua mãe para ir ao 

shopping. Ela tem quatro saias e dois sapatos diferentes para combinar 

com a blusa. De quantas maneiras distintas Ana poderá se vestir? 

 

 

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=3dm6pq6akQI


45 
 

Exercício 5) Quantos números de dois algarismos podemos formar, 

sabendo-se que o algarismo das dezenas só pode ser 1 ou 2, e o 

outro algarismo só pode ser 7, 8 ou 9?  

 

 

Exercício 6) Os times finalistas de um campeonato paulista foram: 

 

 

Combine todas as possibilidades de jogos, sabendo-se que todos os times se enfrentaram uma única vez. 

 

 

 

 

Exercício 7) Quantos trajes diferentes podemos formar com 2 calças, 5 camisas e 3 paletós. 

 

 

 

 

 

 

Referências: 
 
Fonte: https://portal.educacao.go.gov.br/fundamental_dois/principio-multiplicativo-da-contagem-1-a-aula-matematica-8-ano/ 
Fonte imagem: https://www.infoescola.com/matematica/principio-fundamental-da-contagem/ 
 

 

 

 

 

 

Princípio Multiplicativo - Atividade VII 

 

✓ Leia (Contagem e Princípio multiplicativo), nas páginas 208, 209 e 210 do livro Araribá Mais Matemática 

- 8º Ano, Capítulo 8. 

✓ Leia e resolva os exercícios 1 e 2 da página 211. 

✓ Responda também os exercícios abaixo 3, 4 e 5 a seguir. 

✓ Bons estudos! 

Matemática  -  20/08/2021- 8°ano – Professora: Lais 
 

Palmeiras Santos Corinthians São Paulo 

?  

possibilidades 

?  

possibilidades 

?  

possibilidades 

?  

possibilidades 

?  

possibilidades 

Objetos do conhecimento: O princípio multiplicativo da contagem 

Habilidades:(EF08MA03A) Resolver problemas de contagem cuja resolução envolva a aplicação do princípio multiplicativo. 

https://portal.educacao.go.gov.br/fundamental_dois/principio-multiplicativo-da-contagem-1-a-aula-matematica-8-ano/
https://www.infoescola.com/matematica/principio-fundamental-da-contagem/
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Imagine, por exemplo, que uma turma de formandos de um colégio resolveu 

fazer uma rifa para levantar fundos para a festa de formatura. Cada bilhete será 

formado da seguinte maneira: duas letras, entre as cinco primeiras do nosso 

alfabeto, seguidas de dois algarismos. Veja alguns exemplos de bilhetes dessa 

rifa.  

Quantos são os bilhetes dessa rifa?  Para responder a essa pergunta, 

não precisamos listar todas as combinações possíveis de letras e de números 

para depois contá-las, mas utilizar um método que permita contar, de forma 

indireta, os bilhetes dessa rifa. Vamos estudar algumas dessas situações.  

2. Princípio multiplicativo ou princípio fundamental da contagem  

Acompanhe a situação a seguir. Clara está em restaurante italiano e não sabe que combinação de 

massa e molho escolher. Ela tem à disposição 4 tipos diferentes de massa – espaguete, talharim, parafuso 

e nhoque – e 3 tipos de molho – tomate, pesto e branco. De quantas maneiras diferentes Clara pode 

combinar uma massa e um molho?  

Observe as combinações que podem ser feitas com um tipo de massa e um tipo de molho. 

 

 

 

 

 

 

 

Podemos também representar essas possibilidades por meio de um 

esquema chamado árvore de possibilidades. Veja ao lado. Note que, como 

a quantidade de maneiras de combinar uma massa e um molho não é grande, 

foi possível listar todas as combinações. Mas como listaríamos todas as 

combinações se a quantidade de tipos de massa e de molho fosse bem maior 

que a da situação apresentada?  

Em casos como esse, aplicaríamos o princípio multiplicativo ou o 

princípio fundamental da contagem.  



48 
 

Na situação anterior, duas decisões poderiam ser tomadas: d1 (escolher o tipo de massa entre as 4 

opções possíveis) e d2 (escolher o tipo de molho entre as 3 opções possíveis). Portanto, o número de 

maneiras distintas de tomar as decisões d1 e d2 era 12, pois 4 . 3 = 12. O princípio multiplicativo pode ser 

estendido para mais de duas decisões. Acompanhe a situação a seguir. Em uma lanchonete são oferecidas 

diferentes opções de combo aos clientes. Veja 

De quantas maneiras diferentes uma pessoa pode montar um 

combo? Nesse caso, três decisões podem ser tomadas: d1 

(escolher o lanche entre as 4 opções possíveis), d2 (escolher o 

sabor do suco entre as 2 opções possíveis) e d3 (escolher o 

doce entre as 2 opções 

possíveis). Portanto, o número 

de maneiras distintas de tomar 

as decisões d1, d2 e d3 é 16, 

pois 4 . 2 . 2 = 16. 

 

 

 

ATIVIDADES DO LIVRO 

1) Em uma loja são oferecidos 10 modelos de telefone, disponíveis em 4 cores. Para quem quer comprar 

um telefone nessa loja, quantas escolhas são possíveis?  

 

 

 

 

2) Paulo possui 3 bolinhas vermelhas numeradas (V1, V2 e V3), 5 bolinhas azuis numeradas (A1, A2, A3, 

A4 e A5) e 4 bolinhas roxas também numeradas (R1, R2, R3 e R4). Quantos trios, escolhendo uma bolinha 

numerada de cada cor, Paulo pode formar? 

 

 

 

 

 

Fonte: https://pt.calameo.com/read/00289932738fd7bd31b99?authid=fmaD6rSL190D, p.209-211 

Se uma decisão d1 pode ser tomada de p1 maneiras diferentes e se, uma vez tomada a decisão d1, 

a decisão d2 puder ser tomada de p2 maneiras diferentes, então o número de maneiras de tomar as 

decisões d1 e d2 é p1 3 p2. 

https://pt.calameo.com/read/00289932738fd7bd31b99?authid=fmaD6rSL190D
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Exercício 3) Você deve escolher duas cores: uma para pintar 

um hexágono e outra para colorir um círculo. Para descobrir 

de quantas maneiras diferentes isso pode ser feito foi 

organizada a seguinte árvore contendo todas as 

possibilidades. Analisando a árvore das possibilidades, 

responda quantas cores estavam disponíveis para colorir o 

hexágono e quantas cores estavam disponíveis para colorir 

o círculo. 

 

a) 3 e 3 b) 4 e 2 c) 3 e 4 d) 6 e 6 

 

 

Exercício 4) O código de uma placa deve ser formado por duas vogais (a, e, i, o ou u). 

 Qual é a quantidade total de possibilidades para formar esse código? 

a) 10  b) 20  c) 12  d) 25 

 

Exercício 5) Em relação à placa do enunciado da questão anterior, qual é o número total de códigos que 

podem ser formados com duas vogais diferentes? 

a) 10  b) 20  c) 12  d) 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

Princípio Multiplicativo - Atividade VIII 

✓ Leia (Problemas que envolvem o princípio fundamental da contagem), nas páginas 211 e 212 do livro 

Araribá Mais Matemática - 8º Ano, Capítulo 8. 

✓ Assista ao vídeo “A formação de números com algarismos distintos ou não” em: 

https://www.youtube.com/watch?v=uZcm-7nsUuI 

✓ Leia os exercícios do 1 ao 5 da página 213 e os responda  

✓ Bons estudos! 

 

 

Matemática  - 23/08/2021 - 8°ano – Professora: Lais 
 

Objetos do conhecimento: O princípio multiplicativo da contagem 

Habilidades:(EF08MA03A) Resolver problemas de contagem cuja resolução envolva a aplicação do princípio multiplicativo. 

https://www.youtube.com/watch?v=uZcm-7nsUuI
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ATIVIDADES DO LIVRO PÁGINA 213 

1) Quantos números de dois algarismos existem? _______________ 

Cálculos: 

 

2) Quantos números de três algarismos distintos existem? _____________ 

Cálculos: 

 

 

3) Quantos números de três algarismos distintos podemos formar com os algarismos 2, 4, 6, 7, 8 e 9? ______ 

Cálculos: 

 

 

4) De quantas maneiras diferentes 7 pessoas podem ficar em fila? _______ 

Cálculos: 

 

 

5) Quantas palavras de 4 letras diferentes, com sentido ou não, podem ser formadas com um alfabeto de 

26 letras? __________ 

Cálculos:  

 

 

Fonte: https://pt.calameo.com/read/00289932738fd7bd31b99?authid=fmaD6rSL190D, p.213 

 

 

 

 

Princípio Multiplicativo- Atividade IX 

✓ Leia (Problema 4 e problema 5), nas páginas 213 e 214 do livro Araribá Mais Matemática - 8º Ano, 

Capítulo 8. 

✓ Assista ao vídeo “ Anagramas - Análise Combinatória - Prof. Mundico” em: 

https://www.youtube.com/watch?v=PqdHkEK_p3g 

✓ Leia e resolva os exercícios 1 e 2 da página 215. 

✓ Responda também os exercícios abaixo. 

✓ Bons estudos! 

Matemática  -  24/08/2021- 8°ano – Professora: Lais 
 

Objetos do conhecimento: O princípio multiplicativo da contagem 

Habilidades:(EF08MA03A) Resolver problemas de contagem cuja resolução envolva a aplicação do princípio multiplicativo. 

https://pt.calameo.com/read/00289932738fd7bd31b99?authid=fmaD6rSL190D
https://www.youtube.com/watch?v=PqdHkEK_p3g
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Problema 4 

 Chamamos de anagramas as diferentes maneiras de ordenar as letras de uma palavra para formar outra 

palavra, com sentido ou não. Quantos são os anagramas da palavra MEU? Para responder a essa pergunta, 

podemos listar todos os anagramas e depois contá-los: 

Portanto, existem 6 anagramas da palavra MEU.  

Também podemos aplicar o princípio fundamental da contagem. Os anagramas da palavra MEU têm 3 

letras. Para a primeira letra, temos 3 escolhas; para a segunda, 2 escolhas; e, para a terceira, somente 1 

escolha. 

 

Assim, o número de anagramas da palavra MEU é 6, 

pois 3 .2 . 1 = 6 

 

Problema 5  

Jorge, Lucas e Iara se candidataram ao cargo de monitor da classe. Sabendo que 2 deles serão escolhidos, 

quantas duplas diferentes de monitores podem ser formadas? Para resolver esse problema, podemos 

imaginar as duplas que podem ser formadas e depois contá-las. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Também podemos usar o princípio multiplicativo para resolver esse 

problema. O primeiro aluno da dupla pode ser escolhido de 3 modos, e o segundo, 

de 2 modos, o que totalizaria 6 duplas, pois 3 . 2 = 6.  

No entanto, dessa forma, cada dupla foi contada 2 vezes – por exemplo, 

Jorge e Lucas e Lucas e Jorge. Então, é necessário dividir o total 6 por 2 para 

eliminar as repetições.  

Portanto, podem ser formadas 3 duplas diferentes, pois 6 : 2 = 3.  
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ATIVIDADES DO LIVRO – PÁGINA 215 

1) Quantos são os anagramas da palavra LIVRO? 

 

 

 

 

Fonte: https://pt.calameo.com/read/00289932738fd7bd31b99?authid=fmaD6rSL190D, p.213 

3) Escreva todos os anagramas possíveis da palavra paz. 

 

 

4) Quantos são os anagramas da palavra  

a) amor?              b) pinta? 

 

 

 

 

 

 

Princípio Multiplicativo- Atividade X 

✓ Leia e resolva as atividades complementares 1, 2 e 3 da página 219 do livro Araribá 

Mais Matemática - 8º Ano, Capítulo 8. 

✓ Assista ao vídeo “A Matemática nas placas dos carros” em: 

https://www.youtube.com/watch?v=gQXmsM1AfCg 

✓ Assista ao vídeo “ Principio Fundamental da Contagem - Placas de moto - Professora 

Edna Mendes em:  https://www.youtube.com/watch?v=bc_cLXsOAt4 

✓ Responda às questões abaixo, também. 

✓ Bons estudos! 

 

Exercício 1) No vídeo, vimos que existem 175.760.000 placas diferentes de três letras e quatro algarismos. 

José Carlos Medeiros gostaria que a placa de seu automóvel tivesse as iniciais do seu nome. Quantas 

placas iniciadas com as letras JCM existem? 

 

 

 

Matemática  - 27/08/2021- 8°ano – Professora: Lais 
 

 2) Quantos são os anagramas da palavra LIVRO 

que começam com I e terminam com O?  

Objetos do conhecimento: O princípio multiplicativo da contagem 

Habilidades:(EF08MA03A) Resolver problemas de contagem cuja resolução envolva a aplicação do princípio multiplicativo. 

https://pt.calameo.com/read/00289932738fd7bd31b99?authid=fmaD6rSL190D
https://www.youtube.com/watch?v=gQXmsM1AfCg
https://www.youtube.com/watch?v=bc_cLXsOAt4


53 
 

Exercício 2) De quantas maneiras você pode ir da cidade X para a cidade Y? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referência: Disponível em https://www.ime.unicamp.br/~deleo/MA220/n01.pdf. Acesso em 16/07/21. 

 

ATIVIDADES DO LIVRO – PÁGINA 219 

1)  Leia a tirinha e, depois, responda às questões.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Qual foi o engano cometido pelo tucano?__________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

b) A senha de Bugio é formada por cinco algarismos. Quantas senhas é possível formar com cinco 

algarismos? ________________ 

Cálculos: 
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Ah, descobri sua senha, 
Bugio. Já era! 

Agora eu só preciso achar as 
bolinhas pretas no teclado. 

https://www.ime.unicamp.br/~deleo/MA220/n01.pdf


54 
 

2) Em uma empresa são fabricados cadeados que só abrem por meio de um código, 

dispensando o uso de chave. Os códigos são formados por sete algarismos distintos. 

Quantos cadeados com códigos diferentes podem ser fabricados nessa empresa? 

 

 

3) Uma senha para acessar a internet é formada por uma letra do 

nosso alfabeto, seguida de quatro algarismos, que podem ser iguais. 

Quantas senhas é possível formar?  

 

 

 

 

Fonte: https://pt.calameo.com/read/00289932738fd7bd31b99?authid=fmaD6rSL190D, p.219 

 

 

 

 

 

Princípio Multiplicativo - Atividade XI 

 

✓ Essa atividade é um desafio acerca da aprendizagem sobre os conteúdos estudados no mês de 

agosto (Princípio Multiplicativo) e de raciocínio. 

✓ Consta de 2 formulários contendo 3 questões cada.  

✓ Em cada formulário, você só consegue ver a próxima questão se acertar a atual. Quanto mais rápido 

acertar a questão, mais pontos ganha. O máximo de pontos que você consegue em cada formulário 

é 15. 

✓ Fique atento às dicas que aparecem quando você erra. Leia com muito cuidado! 

✓ Não faça com pressa, pense bem antes de marcar! 

✓ O(a) estudante que se sair melhor nos dois formulários juntos, ganha uma caixa de bombons! 

✓ Os formulários estão disponíveis em: 

Formulário 1: https://forms.gle/9Yk4srN5FGkHRp9s7 

Formulário 2: https://forms.gle/NoNZAvbwCAqiX1LF7 

 

✓ Bons estudos! 

Se você não tem acesso ao formulário, responda na apostila. 

Matemática  - 30/08/2021- 8°ano – Professora: Lais 
 

Objetos do conhecimento: O princípio multiplicativo da contagem 

Habilidades:(EF08MA03A) Resolver problemas de contagem cuja resolução envolva a aplicação do princípio multiplicativo. 

https://pt.calameo.com/read/00289932738fd7bd31b99?authid=fmaD6rSL190D
https://forms.gle/9Yk4srN5FGkHRp9s7
https://forms.gle/NoNZAvbwCAqiX1LF7
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Formulário Desafios Princípio Multiplicativo: 

Desafio 1 

Vamos pintar bandeiras com 2 listras, escolhendo entre as cores branca, vermelha e amarela. 

 

 

 

 

De quantas formas isso pode ser feito? 

 

Desafio 2 

Um edifício tem 6 portas de cores diferentes. De quantas formas posso sair do edifício por uma porta de cor 

diferente da que entrei? 

 

 

Desafio 3 

De um grupo de 5 pessoas (Ana, Bia, Caio, Daniel e Elias), quantas comissões 

de 2 elementos podemos formar? 

 

 

 

                                                     

                                                 Formulário desafio raciocínio: 

Desafio 1 

Quantos números, usando dois algarismos diferentes obtemos ao combinar estes elementos 7, 8, 9, 0? 

 

 

 

Desafio 2 

O galho de uma árvore tem 10 folhas, sendo que cada mês caem 4 folhas e crescem, em compensação, 3. 

Depois de quantos meses o galho da árvore estará completamente sem folhas? 
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Desafio 3 

Sai uma pizza? 

Três pessoas foram a uma pizzaria. Cada uma delas pediu um tipo de pizza diferente e uma bebida também 

diferente. 

Com base nas dicas dadas, tente descobrir o nome delas, o tipo de pizza e a bebida que pediram. 

Complete o quadro com s(sim) e N (não), para facilitar. 

 

 Pizza Bebida 

C
a

la
b
re

s
a
  

C
h

a
m

p
ig

n
o

n
 

P
o

rt
u

g
u

e
s
a
  

C
e

rv
e

ja
  

G
u

a
ra

n
á
  

S
u

c
o
 d

e
 l
a

ra
n

ja
 

N
o

m
e
 

Denise  N     

Nicolau  N     

Vanessa N S N    

B
e

b
id

a
 

Cerveja       

Guaraná       

Suco de 

laranja 

      

 

Dicas: 

1. Vanessa pediu a pizza de champignon. 

2. Uma pessoa pediu pizza de calabresa e suco de laranja. 

3. Denise bebeu guaraná. 

Complete a tabela com o que você descobriu. 

Nome Pizza Bebida 

Denise   

Nicolau   

Vanessa   

 
Referência: As questões aqui presentes foram baseadas em questões do Calendário Matemágico das autoras Tânia Costa e Heloísa Borges e no 
livro Desafios de Lógica da Coquetel. 
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 Componente curricular: Lutas do mundo 

Conteúdo(s) trabalhado(s): Tai Chi Chuan 

 

TAI CHI CHUAN: 

Tai Chi Chuan é uma arte marcial chinesa praticada 

com movimentos realizados lentamente e em silêncio, 

proporcionando a movimentação da energia do corpo e estimulando 

a consciência corporal, a concentração e a tranquilidade. 

Esta prática estimula tanto a parte física quanto mental. Os 

seus principais benefícios são: aumentar a vitalidade, com mais 

disposição e energia para o dia-a-dia; fortalecer os músculos; 

melhorar o equilíbrio; aumentar a concentração; diminuir a tensão muscular; melhorar a flexibilidade das 

articulações; aliviar o estresse e combater a depressão; equilibrar as emoções; estimular o convívio social; 

estimular o sistema nervoso e imunológico. 

O Tai Chi pode ser praticado por qualquer pessoa, sendo recomendado utilizar calçados macios e 

roupas confortáveis, que não atrapalhem a realização dos movimentos. Também pode ser praticado em 

qualquer local, mas de preferência ao ar livre.  

Esta prática é também conhecida como meditação em movimento, e é muito realizada tanto como um 

esporte de defesa pessoal, mas também para fins terapêuticos, pois seus exercícios trazem benefícios como 

corrigir a postura, o equilíbrio e a força, além de harmonizar as emoções e combater doenças mentais 

como ansiedade e depressão. O Tai Chi Chuan é uma das artes marciais mais simples e fáceis de fazer, 

podendo ser praticada por qualquer pessoa e iniciada em qualquer idade, sendo inclusive muito indicada 

para idosos. 

O Tai Chi Chuan é praticado com a combinação de movimentos, que têm o objetivo de promover a 

circulação da energia vital do corpo, chamada de Chi Kung. Estes movimentos devem ser realizados de 

maneira fluida e em um estado de plena atenção mental. Assim, a prática envolve a combinação entre 

respiração, movimentos de artes marciais, como socos e chutes, e a concentração da mente. É possível 

praticar esta arte marcial sozinho ou, preferencialmente, orientado por um profissional em aulas de grupo.  

A habilidade dos movimentos é alcançada aos poucos, por isso é necessário praticar com 

regularidade. Geralmente, o Tai Chi Chuan é praticado com um ritmo lento, para que se consiga fazer os 
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movimentos com precisão, e à medida que se torna mais experiente, é possível praticar com mais 

velocidade.  

Os pequenos também podem desfrutar dos benefícios físicos e mentais que a prática da técnica 

chinesa proporciona. Crianças a partir de 7 anos de idade já conseguem acompanhar as aulas e aprendem 

a praticar. Além de deixar os pequenos mais calmos, os movimentos do Tai Chi Chuan ajudam a melhorar 

a capacidade de concentração, melhorando inclusive seu desenvolvimento e aprendizado, equilíbrio, 

flexibilidade, foco e atenção. 

No aspecto físico, colaboram para o desenvolvimento e fortalecimento da musculatura, alongamento, 

ampliação da capacidade pulmonar, massagem dos órgãos internos. “Além disso, eles aprendem a respirar 

profundamente e a ter consciência do próprio corpo, concepções que ajudam a evitar problemas futuros”. 

Embora o Tai Chi Chuan seja indicado para “acalmar” crianças muito agitadas, as mais sossegadas 

se adaptam rapidamente. Levar a criança aos ensinamentos de uma arte marcial Interna fará com que ela 

tenha mais equilíbrio quando jovem e na vida adulta.  A consciência de seu corpo e sua respiração vão 

trazer mais controle emocional.  Afinal, nada melhor que unir a prática de uma atividade física ao prazer de 

manter a mente quieta e o coração tranquilo. 

Fonte:https://taichichuanespacovida.wordpress.com/tai-chi-chuan-para-criancas/ 

 

ATIVIDADES 

 

1) Quais são os benefícios da prática do Tai Chi Chuan? _______________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

2) Como é conhecida a prática do Tai Chi Chuan? ____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

3) Quais são os benefícios do Tai Chi Chuan para as crianças? _________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

4) No Tai Chi Chuan, como é chamada a energia vital do corpo? ________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
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OBJETOS DE CONHECIMENTO: Corporações e organismos internacionais e do Brasil na ordem econômica mundial. 

➢ Leia o texto abaixo com atenção. 

➢ Responda às questões na apostila. 

 

ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS 

Com o final da Guerra Fria e a globalização, estudiosos e governos passaram a perceber a existência de 

problemas comuns no mundo inteiro, como a poluição do ar ou das águas, a perda da biodiversidade, as 

mudanças climáticas e os perigos dos armamentos de destruição em massa. 

    Após o final da disputa entre Estados Unidos e União Soviética e por causa de vários problemas comuns 

a todos os povos, houve fortalecimento das organizações internacionais ou mundiais. Elas congregam 

— ou atuam — múltiplos países e se ocupam de temas variados: manutenção da paz, meio ambiente, saúde, 

trabalho, comércio e outros. A principal delas é a Organização das Nações Unidas (ONU). 

A ONU 

A ONU foi fundada em 1945, após o final da Segunda Guerra Mundial, com o objetivo de manter a paz 

e a segurança internacionais. Também são seus objetivos promover a cooperação entre os povos e o 

desenvolvimento econômico e social dos Estados mais pobres, garantir os direitos humanos e criar 

condições que mantenham a justiça e o direito internacional. Ela também se ocupa da proteção do meio 

ambiente e promove ajuda humanitária em casos de fome, desastres naturais e conflitos armados. 

O principal órgão decisório da ONU é o Conselho de Segurança, que é formado por quinze membros 

que toma decisões sobre os problemas de guerras e conflitos militares. Dez desses membros são pro- 

visórios e cinco são permanentes e têm poder de veto: Estados Unidos, Rússia, China, França e Reino 

Unido. Com o fim da Guerra Fria, a ONU passou a ter um papel mais ativo. Ela se fortaleceu também em 

função da globalização, isto é, da interdependência cada vez maior de todos os povos e Estados e do 

reconhecimento da existência de problemas comuns da humanidade. 

Agências especializadas e programas da ONU — Banco Mundial e FMI 

Em 1944, quase no final da Segunda Guerra Mundial, foi realizada uma conferência internacional sobre 

questões monetárias e financeiras mundiais na cidade de Bretton Woods (Estados Unidos). Estiveram 

presentes representantes de 44 nações aliadas, que assinaram os chamados Acordos de Bretton Woods, 
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pelos quais foram criados, 1945, o Fundo Monetário Internacional (FMI) e o Banco Mundial. O objetivo dessa 

conferência, que levou à fundação dessas duas instituições, foi discutir a situação financeira global do 

mundo, procurando ajudar na reconstrução dos países arrasados pela guerra. 

O Banco Mundial tem como função conceder empréstimos aos países que necessitam de recursos para 

investimentos (em infraestrutura, saúde, educação, meio ambiente, etc.) ou às vezes para pagar parcelas 

de sua dívida externa. O FMI desempenha o papel de coordenador e fiscalizador dos empréstimos e das 

políticas de desenvolvimento postas em prática pelos países devedores e endividados. 

 

OTAN — Uma Organização militar internacional 

A Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) é o principal tratado internacional de defesa, que 

agrega 29 países e apresenta a maior força militar. A OTAN nasceu durante a Guerra Fria para defender os 

países capitalistas com uma possível ameaça socialista e, ao fim dela, parecia predestinada ao declínio. 

Entretanto, não apenas sobrevive no mundo pós-Guerra Fria, como parece se fortalecer com o combate ao 

terrorismo. Fundada em 1949, sua sede fica em Bruxelas, na Bélgica. Entre os membros plenos da OTAN 

estão Estados Unidos, Canadá, países da Europa ocidental em geral, a Turquia e algumas nações da 

Europa oriental. 

 

SAIBA MAIS… 

Assista ao vídeo “Geografia — Organizações Internacionais” com duração de 9 minutos, disponível em 

https://www.youtube.com/watch?v=t9LzqYkM7dg. Nesse vídeo você vai aprofundar seus conhecimentos 

sobre essas e outras Organizações Internacionais.  

ATIVIDADES 

 

Observe a charge para responder as ATIVIDADES 1 e 2.  

 

1) O veto é exercido por qualquer membro permanente 

do chamado “P5” permitindo-lhes evitar a adoção de 

qualquer projeto “adicional” pelo Conselho.  

a) Qual a importância do “poder de veto” na ONU?  

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

________________________________________ 

 

Poder do veto: 64 anos de injustiça, charge de Xavier Salvador. Disponível em 

: https://geografianovestibular.wordpress.com/2018/05/28/ o-conselho-de-

seguranca-da-onu-e-suas-limitacoes/. Acesso em: 01/07/2020. 

https://www.youtube.com/watch?v=t9LzqYkM7dg
https://geografianovestibular.wordpress.com/2018/05/28/
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b) Você considera o “poder de veto” democrático? Anote suas conclusões. _________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

2) O que a charge pretende ironizar? ______________________________________________________ 

Ela é a favor ou contra o direito do veto para os cinco países no Conselho de Segurança da ONU? Justifique 

a sua resposta. _________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

3) Leia a afirmativa abaixo: 

“O grande problema é que as medidas do FMI geralmente recaem sobre a maioria da população, pois é 

mais fácil para os governos controlar os salários e reduzir os gastos públicos relacionados a áreas sociais, 

como educação e saúde.” VESENTINI, J.William; VLACH, Vânia. Teláris Geografia, 8º ano: E.F.l, anos finais. — 3ª ed. São Paulo: Ática, 2018. 

• De acordo com a afirmativa, quem são os maiores prejudicados com as decisões do FMI? Se for 

possível, pesquise as consequências dessas medidas do FMI nos países dos continentes Americano e 

Africano. __________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

4) A ONU Mulheres, um braço de atuação das Nações Unidas, foi criada em 2010 para unir, fortalecer e 

ampliar os esforços mundiais em defesa dos direitos humanos das mulheres. Os direitos humanos incluem 

igualdade de gênero? ___________Você acredita que as mulheres terem acesso à educação é importante 

para o empoderamento feminino? Argumente.________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

5) Pesquise a atuação das Organizações Mundiais no combate a COVID-19. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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TEMA: OS BLOCOS ECONÔMICOS E SUA IMPORTÂNCIA NA REGIONALIZAÇÃO MUNDIAL 

➢ Leia o texto abaixo com atenção. 

➢ Responda às questões na apostila. 

 

OS BLOCOS ECONÔMICOS 

 Além da regionalização do mundo em países desenvolvidos ou centrais e subdesenvolvidos ou 

periféricos, a definição de grandes blocos econômicos constitui uma outra maneira de regionalizar o espaço 

mundial. 

A expansão do sistema econômico capitalista pelo mundo ampliou o comércio mundial e, 

consequentemente, aumentou os fluxos de mercadorias, pessoas e capitais entre as diferentes regiões do 

planeta. A fim de conquistar cada vez mais espaço no comércio internacional, muitos países passaram a se 

unir e a formar grandes blocos econômicos. 

A formação dos blocos econômicos ocorre mediante acordos comerciais que preveem a queda de 

algumas barreiras alfandegárias internas, isto é, os produtos passam a circular entre as fronteiras nacionais 

dos países-membros sem pagar impostos ou pagando uma taxa mínima. Dessa maneira, os artigos 

importados dos países-membros de um mesmo bloco chegam aos consumidores a um preço mais barato, 

favorecendo o comércio entre as empresas do interior do bloco. 

Os blocos econômicos procuram se beneficiar economicamente no cenário internacional por meio 

da ampliação das relações comerciais entre seus membros e deles com outras regiões do mundo. Além 

disso, visam à integração econômica para o desenvolvimento conjunto dos países-membros, bem como à 

redução da influência das economias externas sobre eles. 

A partir do final do século XX, vários blocos se difundiram por todo o planeta. Atualmente, a maior 

parte dos países faz parte de algum bloco econômico e se relaciona com outros países por meio desses 

acordos, conforme os diferentes níveis de integração. 

 

SAIBA MAIS… 

Assista ao vídeo “BLOCOS ECONÔMICOS | Resumo de Geografia para o Enem”, disponível em 

https://www.youtube.com/watch?v=u49aQ3Ej8UE 

 

ATIVIDADES 

1) Qual é o principal objetivo de um bloco econômico? ___________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

➢ Observe o mapa dos Principais blocos econômicos do mundo -2013 para responder às questões 2 e 3. 
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Disponível em: https://tudogeo.com.br/2020/04/17/mapa-blocos-economicos/. Acesso em: 01/07/2020. 

2) Quais são os principais blocos econômicos do continente americano?  ___________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

O Brasil faz parte de qual importante bloco? _________________________________________________ 

 

3) É possível um país participar de mais de um bloco econômico? _____ Justifique com exemplos do mapa. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 4) No contexto da globalização, uma tendência crescente é a formação de blocos econômicos regionais. 

Esses blocos apresentam diferentes níveis de integração. Um desses níveis é a zona de livre comércio. 

Defina com suas palavras o que você compreende sobre zona de livre comércio e dê exemplos. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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5) Observe a charge: 

 

 

 

Qual a crítica que a charge nos transmite?  ___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Qual a possível resposta para a dúvida apontada na charge? ____________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Disponível em: http://pioneiro.clicrbs.com.br/rs/economia/noticia/2019/07/iotti-uniao-
europeia-e- mercosul-fecham-acordo-de-livre-comercio-10949272.html. Acesso em: 
01/07/2020. 
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