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 1ª e 2ª PARTE 

8º ANO /2021 

Nome:______ 

Turma: _____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATENÇÃO ESTUDANTE: 

➢ Você deverá entregar as atividades da apostila de JUNHO (1ª e 2ª parte) para receber a 
apostila de JULHO. 

➢ Se você estiver fazendo essa apostila dentro do mês de JUNHO, faça a atividade no 

caderno, coloque a data, seu nome, turma, tire a foto e envie para o(a) professor(a) da 

disciplina. Nesse caso, não precisa entregar     a apostila feita na escola. 

 

➢ Se você estiver fazendo a atividade em outro mês, ou não puder tirar foto, faça as 

atividades em folha separada para entregar. 

• Coloque a data em cada atividade para valer a presença desse dia. 

• Separe as atividades por matéria, faça uma só capa colocando o  

mês da apostila, seu nome completo e sua turma. 

VEJA O MODELO DA CAPA 

 

 

 

JUNHO - 1ª PARTE 

8º ANO/2021 
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➢ Vamos relembrar as características do gênero conto de enigma estudado na última aula. 

         O eixo desse tipo de narrativa é um enigma a ser desvendado. Seus elementos básicos são: o enigma, 

a vítima, o culpado, os suspeitos, o detetive, as pistas e a solução. 

  A trama mantém o leitor em tensão durante todo o desenvolver da história. No decorrer do texto, são 

apresentadas pistas que ajudam a elucidar o caso, mas o mistério só é resolvido no final da narrativa. Os 

diálogos são rápidos, em especial quando se trata de interrogatórios.  

                                                                                                              Fonte: http://www.miracatu.sp.gov.br/ 

 

 

 

O conto de enigma será sobre o desaparecimento de uma pessoa. 

 “Duas pessoas moram juntas e nenhuma delas usa óculos. Pela manhã, uma delas 

percebe que a outra não está em casa, na mesa estão um maço de um jornal, uns 

óculos e o chá ainda parece quente.” 

Adaptado de: https://www.plataformaredigir.com.br/ 
                                                                                            Fonte da imagem:http://atualidades210.blogspot.com/ 
 

➢ Orientações: 

• Antes de escrever , pense, levante hipóteses e crie suspense. Deixe o leitor intrigado e curioso. 

• Mínimo 20 linhas e máximo 35 linhas. 

• Dê um título bem criativo ao seu conto. 

• No final a pessoa desaparecida será encontrada.  

• Faça a redação em um rascunho e depois passe a limpo no caderno à caneta preta ou azul. 

• Fique atento à escrita correta das palavras, a pontuação e aos parágrafos. 
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     Leia e copie o quadro explicativo. 

      Responda às questões no caderno. 
 
1) Leia o anúncio abaixo: 

 

a) Qual a finalidade desse anúncio publicitário? 

b) Explique a imagem desse anúncio. 

c) Qual é o título do anúncio? 

d) Copie os verbos de ação. 

e) Para quem foi criado esse anúncio? 

f) Como o anúncio tenta convencer as pessoas da 

importância da água? 

g) Dia 22 de março é comemorado “O Dia Mundial 

da Água”. Explique a importância dessa data. (Faça 

uma breve pesquisa) 

 

 

Língua Portuguesa –  02/06/2021 - 8°ano - Professora: Nathalie 
 

Quadro explicativo 

         Os anúncios publicitários pretendem comercializar um produto, serviço ou até mesmo uma ideia. 

 Podem estar na televisão, no meio online, nas rádios, em outdoors, revistas e jornais impressos. 

A linguagem usada é a da persuasão que significa convencimento. Pode ser utilizado um slogan que 

é uma frase curta e de fácil memorização. Exemplos: “Rexona: 3x mais proteção.”, “Dorflex: vai em 

frente e deixa a dor com a gente.”  

 Alguns itens são essenciais, como: 

• Título - O título deve ser objetivo e inteligente. Deve expressar a mensagem pretendida por meio 

da criatividade. 

• Imagem - Imagens e vídeos são essenciais, principalmente na era digital. O conteúdo audiovisual 

ilustra de maneira mais clara o que uma empresa quer mostrar e vender. 

• Texto - No texto de uma peça publicitária pode estar escondido o sucesso de uma marca ou produto. 

Além de poder mostrar a identidade de uma empresa, o corpo do texto deve ser composto de todas 

as informações possíveis sobre o produto ou serviço que está sendo oferecido para que o cliente 

não tenha dúvidas.  

                                                                                                                                                Adaptado de: https://www.educamaisbrasil.com.br 

 

 

 

Atividades 
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2) Observe com atenção este anúncio: 

  

a) A que público se destina esse anúncio? 

b) Em quais características dessa publicidade você se baseou 

para dar essa resposta? 

c) Como o produto anunciado se destaca nesse anúncio? 

d) Que argumentos são usados para convencer o leitor a 

comprar o produto? 

e) Qual é o slogan? 

 

 

Fonte da atividade 2:Maria Sílva (Livro -Produção de textos -8° ano/página 77) 

 

3) Baseado nas atividades 1 e 2 você vai criar seu próprio anúncio. Seu objetivo pode ser vender uma ideia 

ou produto. Seja criativo! 

 

 

          

 Será que precisamos realmente de tudo que compramos? Quando adquirimos realmente o que 

necessitamos podemos definir essa ação como consumo, mas quando exageramos (sem precisar) estamos 

praticando o consumismo. Você vai ler um texto que aborda esse assunto  e como somos influenciados a 

praticar o consumismo. 

PUBLICIDADE, CONSUMO E MEIO AMBIENTE 

Fonte da imagem:https://4.bp.blogspot.com/ 

   

       Em 50 anos, a população mundial passou de 

aproximadamente 2,5 bilhões (1950) para cerca de 6 bilhões 

(2000). A industrialização crescente permitiu um aumento 

excepcional no consumo de produtos e teve como 

consequência o aumento também do lixo e da poluição. Para 

conter os danos ao meio ambiente de uma produção não 

sustentável e garantir a sobrevivência das futuras gerações, 

a sociedade moderna terá de reformular alguns hábitos de 

consumo. 

         Vivemos numa sociedade de consumo, onde comprar e vender faz parte do cotidiano e toma muito 

tempo, recurso e energia. O problema é que geralmente não percebemos que esse simples ato pode ter 

reflexos negativo sobre o meio ambiente. 

Língua Portuguesa – 08/06/2021  - 8°ano - Professora: Nathalie 
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         Ao comprar uma roupa nova, por exemplo, não nos damos conta de que, para produzir aquele tecido, 

foi preciso cultivar o algodão, e que isso implicou o uso de grandes quantidades de fertilizantes químicos e 

pesticidas, que contaminam o solo, a água e o ar. Atualmente, imensas áreas de terra são destinadas à 

monocultura do algodão, que, com o passar dos anos, vai deteriorando o solo. Mais ainda, o processo de 

tingimento na indústria têxtil emprega grandes volumes de água e produtos químicos, que contaminam os 

cursos de água. 

         A publicidade nos persegue em toda a parte, e muitas vezes não nos damos conta disso. Está nas 

ruas, nas fachadas dos prédios, nos ônibus e nas vitrines. Também chama a nossa atenção em bancos, 

escritórios, hospitais, restaurantes, cinema e outros lugares públicos. Em casa, basta abrir o jornal, ligar o 

rádio ou a televisão. Muitas vezes, ela vem pelo correio: são as ofertas e propagandas. 

         Sem perceber, fazemos publicidade gratuitamente ao usar roupas, sapatos, bolsas e outros objetos 

com etiquetas visíveis. É realmente muito difícil não ser afetado por essa publicidade massiva, que se 

incorporou a todos os aspectos de nossa vida e nos emite mensagens o tempo todo, de forma direta ou 

velada. 

         A publicidade é um meio eficiente para tornar o produto conhecido e prestar informações para ajudar 

o consumidor a fazer uma escolha e até aprender a consumir melhor. O problema é que, em vez de fornecer 

informações para um consumo racional e consciente, as mensagens publicitárias exploram pontos 

vulneráveis do público para convencê-lo de que o produto é realmente necessário. Assim, ela apela para os 

desejos, gostos, ideias, necessidades, vaidades e outros aspectos da nossa personalidade. 

         Você já reparou como são as pessoas que aparecem nos anúncios publicitários? Geralmente são de 

classe média ou alta, bonitas, saudáveis, felizes e bem-sucedidas. 

         A publicidade utiliza vários tipos de estratégias para atingir o seu público-alvo, aquele a que o produto 

se destina. Para vender produtos higiênicos, cosméticos e alimentos, por exemplo, elaboram-se anúncios 

dirigidos para as mulheres. Neles, o que aparece não é uma mulher comum, mas um estereótipo de mulher, 

criado pela nossa cultura. Assim, as mulheres que anunciam cosméticos devem ser jovens, belas, magras 

e atraentes. Já para anunciar um produto de limpeza, a mulher deve ser perfeita e estar numa casa 

esplêndida e mais limpa do que um laboratório clínico. 

         A publicidade dirigida ao homem geralmente explora seu desejo de obter êxito e de ser atraente e viril. 

O homem típico da publicidade é bonito, tem conta no banco, um bom carro, uma bela casa, uma mulher 

bonita e fala ao telefone celular. Na propaganda, quase tudo é permitido, pelo menos em muitos países onde 

a legislação é frágil. Frequentemente explora-se a imagem da mulher seminua para fazer todo o tipo de 

propaganda, desde um simples refrigerante até um sofisticado e caro automóvel esportivo. 

         Como no jogo publicitário existe muita competição comercial, as empresas de publicidade vivem em 

busca de formas cada vez mais sensacionais e novas para atingir o público com suas mensagens. São 

muitos os apelos, vão desde colecionar pequenos brindes que vêm com os produtos até juntar tampas de 

garrafas, embalagens, entre outras coisas, para concorrer a prêmios. 

         Quase sempre o anúncio ou peça publicitária se vale da síndrome do “todos têm e por isso eu devo 

ter”. Isso faz com que as pessoas ajam pelo impulso, seguindo a ordem ditada pelo anúncio, sem questionar 

as reais necessidades ou mesmo a qualidade ou preço dos produtos. Além de fazer mal ao nosso bolso, 

essa atitude acaba por prejudicar o meio ambiente, com o acúmulo do lixo e de poluição gerado por uma 

produção não sustentável. 

 

BELTRÃO, Eliana Santos; GORDILHO, Tereza. Publicidade, consumo e meio ambiente. In: Consumo sustentável: Manual de educação. 
Brasília. 2005. 



7 
 

 

 

      Responda às questões no caderno. 

 

1) De acordo com que você leu explique o que é publicidade. 

2) Onde está a publicidade? 

3) Como sem perceber fazemos propagandas? 

4) O que é público-alvo? 

5) Quais estratégias a publicidade usa para atingir o  público-alvo? 

6) Quais apelos as empresas utilizam para conquistar o consumidor? 

7) O que significa comprar por impulso? 

8)  O aumento do consumo traz consequências negativas. Quais são? 

9) Explique a imagem que aparece no início do texto. 

 

 

 
Nesta aula, vamos continuar a estudar sobre o consumismo. 
 
 

COMPRO, LOGO EXISTO! 

Aquela garota quer ganhar no aniversário um tablet de última geração... O rapaz se sente infeliz por 

não ter o modelo mais caro de smartphone... Outro menino comprou o mais moderno notebook, mas, em 

menos de um ano, já começa a reclamar aos pais, alegando que sua máquina ficou defasada. Afinal, aonde 

o consumo nos leva?  

 

Leia os quadrinhos de  Caco 

Galhardo. 

1) Nos quadrinhos, um homem 

fala dos diferentes 

equipamentos digitais que 

tem. 

a) Que equipamentos ele cita? 

b) Qual característica, comum 

a todos eles, o homem 

destaca? 

c) Ao ressaltar os recursos 

que tem à sua disposição, o 

homem parece querer 

destacar também qualidades 

positivas dele mesmo. Quais? 

Língua Portuguesa –   10/06/2021- 8°ano - Professora: Nathalie 
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2) A pergunta da mulher surpreende o homem. 

a) O que a pergunta dela sugere sobre as qualidades do homem? 

b) A resposta dele confirma a hipótese da mulher? Justifique. 

c) Qual o sentido da palavra mequetrefe, no contexto? 

3) Os aparelhos e dispositivos de informática têm, cada vez mais, diminuído de tamanho e aumentado a 

capacidade da memória. 

a) Os usuários de informática, em geral, têm necessidade de reunir tantas informações em um único 

equipamento? 

b) Que razões podem levar as indústrias de informática e de telefonia a estar sempre renovando seus 

produtos e aumentando a capacidade de memória deles? 

4) De forma irônica , os quadrinhos de Caco Galhardo promovem reflexões importantes sobre alguns temas. 

Qual a visão apresentada nos quadrinhos: 

a) Sobre o consumo e consumismo? 

b) Sobre a dependência tecnológica do ser humano? 

5)  Leia o cartum de Andy Singer. 

 

O cartum ,ao lado,  dividido em duas partes, contrapõe o homem 

“bem-sucedido”, ao homem fracassado”. 

a) O que essencialmente distingue um homem do outro? 

b) Qual é o sentido das expressões bem - sucedido e 

fracassado no contexto? 

c) Até que ponto esses adjetivos são adequados para caracterizá-

los? Explique. 

 

(Atividade retirada do livro Português Linguagens/8ºano, p. 182-183) 

 

 

 

Vamos fazer mais uma interpretação de texto? Faça a leitura abaixo com bastante atenção. 

CORPO EM (R) EVOLUÇÃO 

         De repente, a voz daquele menino fica meio grossa, meio fina, parecendo voz de dublagem de desenho 

animado; uma espinha nasce bem na ponta do nariz, na véspera de uma festa; as pernas e braços se 

alongam; a barba precisa ser feita todos os dias, senão vira motivo de gozação.  

 O que está acontecendo com seu corpo? 

 

Língua Portuguesa –   15/06/2021- 8°ano - Professora: Nathalie 
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Eu, escultor de mim 

        É bem provável que vocês já tenham ouvido alguém dizer que todos os bebês se parecem entre si, que 

todos eles têm a mesma “carinha”. E, embora isso não seja de todo verdade, somos obrigados a reconhecer 

que os bebês só diferem mesmo uns dos outros para seus familiares. E quando crescem, com quem é que 

se parecem? Com seus pais, certamente. É isso que geralmente estamos pensando quando perscrutamos 

curiosos o rosto dos filhos de nossos amigos, em busca de um olhar, de um sorriso conhecido e...herdado. 

Ansiamos reconhecer neles as feições pelas quais temos afeto. 

         E assim, de “cara de nenê” a “cara do papai”, passamos nossa infância até o limiar da adolescência. 

O que acontece então? Há uma grande revolução, uma grande ruptura. Nosso corpo começa a modificar-

se violentamente e por todos os lados: pelos aparecem nos lugares mais impróprios, nos mais escondidos 

e até em plena cara. Os suores começam a deixar seu aroma forte e inconfundível, revelando nosso excesso 

exercícios e medo. Braços e pernas alongam-se desmesuradamente, a voz se modifica, os órgãos sexuais 

despontam indisfarçadamente e o corpo se insinua. Sim, se insinua no sentido original do verbo: introduzir 

no seio ou fazer entrar no coração. O corpo se delineia, como uma paisagem que emerge do projeto de um 

pintor. [...] 

         Podemos dizer que nosso corpo sai do anonimato em que sempre esteve e começa a adquirir um 

perfil, no qual certamente reconhecemos heranças, mas que também começa a revelar particularidades. É 

um jeito especial de andar, é uma risada mais espontânea e aberta, é um bumbum que arrebita, é um peito 

que se alarga como de remador. E se é verdade que às vezes as pernas são mais grossas do que 

desejávamos ou o nariz parece que não vai mais parar de crescer, é inegável também que o nosso corpo 

vai ficando, finalmente, cada vez mais parecido com nós mesmos. 

         As surpresas se sucedem: os músculos se tornam mais fortes, as pernas começa a ficar torneadas, 

impossível não reparar. A presença do corpo se torna tão intensa que nos espantamos até mesmo quando, 

casualmente, passamos diante de um espelho ou de uma vidraça. A nova imagem surpreende: é ao mesmo 

tempo tão nova e tão nossa. 

         E por mais que queiramos disfarçar, sob roupa larga e uma postura meio desleixada, é esse corpo que 

chama a atenção de todos, constante assunto de rodinhas e de comentários dos tios. “Como ela cresceu!”, 

“Nossa, já de barba”, “ela já menstruou, asseguro!” 

         E assim esse corpo vai assumindo cada vez mais importância, como fonte de prazer, de transformação 

e de identidade. Começamos por ele a nos tornar nós mesmos, a termos feições e trejeitos. Fazemos dele, 

então, nossa forma de expressão – não só porque ele nos parece tão plástico, tão flexível, como por centro 

de tanta atenção. Assim, exageramos na risada, na cabeça erguida, no requebro. 

         E logo percebemos que podemos tomar partido desse corpo ainda em formação, podemos modelá-lo, 

exibi-lo, realçá-lo. Podemos expressar nossas emoções e nossas ideias, criar um tipo, nos individualizar. 

Tatuagens, malhação, brincos, dietas, máscaras fazem parte desse trabalho de escultor a que se dedica 

todo adolescente. 

         Passamos horas tentando entendê-lo, controlá-lo, explorá-lo. Procuramos conhecer seus defeitos e 

suas manhas, de maneira a torná-lo nosso grande aliado. E esse corpo se torna nossa passagem secreta 

para o mundo adulto: ele nos diferencia, nos abre espaço, nos fazem vistos e notados e até... desajeitados. 

É ele que atesta, contra qualquer disposição em contrário, à distância que já existe entre nós e a infância 

que ficou para trás. E nessa vida nova, na qual penetramos sem passado, sem história, sem sucesso, sem 

currículo, é sem dúvida nenhuma essa nossa imagem, essa nossa presença que podemos exibir ao mundo. 
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         Só mais tarde, quando já tivermos amadurecido por dentro e por fora, quando tivermos conquistado 

outras formas de expressão e identidade em que pudermos exibir outras particularidades que nos distingue, 

esse corpo passará a ter menor importância. Não deixará nunca, entretanto, de ser o texto no qual se 

inscreve a nossa história e a forma na qual se insinua a nossa individualidade.   

Cristina Costa. Pais&Teens, ano2, n.6) 

Vocabulário: 

✓ desmesuradamente: de modo exagerado, excessivo. 

✓ limiar: começo, fim 

✓ perscrutar: examinar, investigar. 

 

 
      Responda às questões no caderno. 
 

1) Qual é o assunto central do texto?  

2) Sempre que falamos ou escrevemos, levamos em conta quem somos e quem é nosso interlocutor. 

Observe a indicação de onde foi retirado o texto e conclua: 

a) A quem se refere o pronome vocês utilizado pela autora no início do texto para se dirigir ao interlocutor: 

os adolescentes, aos pais dos adolescentes ou aos dois tipos de públicos? Por quê? 

b) Identifique no primeiro parágrafo um trecho em que a autora, revelando ser adulta, dirige-se 

especificamente aos pais. 

c) Identifique um trecho que mostra que a autora também se dirige ao leitor adolescente. 

d) Logo, considerando o conteúdo do texto e o perfil do público a que ele se destina, conclua: qual é a 

finalidade desse texto?  

3) De acordo com o 1º parágrafo, durante a fase infantil temos “cara de nenê” e “cara do papai”. Deduza: 

nessa fase, o que nos falta para sermos nós mesmos? 

4) Segundo a autora, o início da adolescência é uma verdadeira revolução. 

a) De que forma essa revolução começa a se manifestar em nós?  

b)  Por que essas mudanças encerram a fase infantil?  

c)  A ruptura com nossas origens é total? Justifique sua resposta. 

5) A imagem do novo corpo que surge surpreende o jovem, mas, ao mesmo tempo, torna-se seu novo meio 

de relacionamento com o mundo. 

a) Explique a aparente contradição que há na afirmação da autora: “[a imagem do novo corpo] é ao mesmo 

tempo tão nova e tão nossa.” 

b) Com que finalidade, segundo o texto, o adolescente exagera nos trejeitos, faz tatuagens, usa brincos, 

etc.?  

c) O meio social tem responsabilidade sobre a exagerada importância que o adolescente dá ao corpo? Por 

quê?  

(Atividade retirada do livro Português Linguagens/8ºano, p. 95-97) 

Atividades 
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Instruções: 

- Leia atentamente os textos (mapa/tabela/gráfico/imagem) para responder cada questão correspondente. 

- Responder as 15 questões no próprio formulário ou apostila. 

- Não se esqueça de clicar em "ENVIAR" no final da atividade feita no formulário 

 

Tema: Os conceitos geográficos na compreensão dos conflitos contemporâneos 

Nação - A palavra nação possui dois sentidos principais. No primeiro é um conjunto de pessoas com 

língua e tradições comuns. Nesse sentido, podemos falar em nação cigana, nação judaica, nação curda, 

etc. no outro sentido, o que adotaremos, é um povo com território, governo e leis próprias. Assim, o já citado 

povo cigano não constitui uma nação, pois não tem território nem governos próprios. 

1) Qual é o primeiro sentido da palavra nação? Dê um exemplo. 

2) Qual é o sentido da palavra nação que adotaremos? O Brasil é uma nação? 

 

Território - É uma área delimitada por fronteiras ou limites e no qual um sujeito (nesse caso, o Estado) 

exercer poder e controle. As fronteiras estabelecem o início e o término dos territórios. Elas podem ser 

definidas por um rio, uma cadeia de montanhas, um lago ou um marco artificial como uma ponte ou cercas. 

3) Quem controla um território (nesse caso)? 

4) O que as fronteiras estabelecem? 

 

País - Uma nação ou um Estado nacional é o mesmo que país, isto é, um povo que vive em um território 

próprio, tendo um governo que o representa. O Brasil, Os Estados Unidos, a China e a Alemanha são 

exemplos de países ou Estados nacionais. São também exemplos de nação. 

5) Retire do texto dois sinônimos de país.  

Existem povos que chamam a si próprios de nações e almejam alcançar sua independência. É o caso dos 

mongóis, dos tibetanos, dos curdos e dos bascos, palestinos entre outros. Eles podem vir a tornar-se países 

ou Estados-Nações, mas por enquanto, são povos dominados, que vivem em um território sob o controle de 

outros povos. 

6) Por que estes povos (tibetanos/palestinos) não podem ser considerados nações ou países? 

 

Geografia - 10/06/2021 – ATIVIDADE 5 - 8°ano – Professor: Rinaldo 
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Estado - É o conjunto das instituições que formam a organização político-administrativa de um povo ou 

nação, Estado, portanto, é o mesmo que poder público. Na maior parte da história da humanidade, por 

centenas de milhares de anos, nenhuma sociedade tinha Estado. A origem do Estado é muito discutida. Não 

se sabe exatamente quando nem onde ele surgiu. Sabe-se que para existir Estado é preciso que a sociedade 

esteja dividida entre ricos e pobres, dominantes e dominados. Ou seja, uma das causas de sua formação é 

a existência de classes sociais desigualdades.  

7) O Estado (Executivo, legislativo, judiciário, delegacia, cartório, prisão, etc.) não existiu na maior parte da 

humanidade. Qual foi a principal causa da formação do Estado? 

 

A palavra estado pode ter ainda outro significado: pode indicar as divisões territoriais de um país. No Brasil, 

por exemplo, Minas Gerais, Paraná e Amazonas são estados. Em alguns países essas divisões territoriais 

recebem o nome de províncias. 

8) Neste sentido quais foram os três estados brasileiros citados no texto. 

 

Governo - É a cúpula, a parte dominante do Estado. Em outras palavras, o governo — mesmo sendo o que 

comanda — está integrado ao Estado, que é mais amplo e engloba todos os setores, os três níveis de 

governo — federal, estadual e municipal — e as atividades ligadas a esses níveis. O governo é transitório, 

temporário, ao passo que o Estado é permanente. 

9) Quem é o seu governo federal, estadual e municipal, atualmente? 

10) Povos que não constitui uma nação, pois não tem território nem governos próprios, que vivem em Israel, 

país judeu com território, governo e leis próprias.  

a) Israelenses          b) Palestinos          c) Africanos          d) Chineses  

 

11) “Significa uma união entre um mesmo povo com um sentimento de pertencimento e de ligação entre si, 

compartilhando, muitas vezes, um conjunto mais ou menos definido de culturas, práticas sociais, 

idiomas, entre outros.”  

Esse fragmento explica um conceito importante da análise espacial. Que conceito é esse 

a) governo        b) país        c) território       d) nação 

12) Identifique no mapa político do Brasil os 6 

estados (como divisão territorial) que fazem 

fronteira com Minas Gerais. 

13) Cite os 2 estados brasileiros de maior extensão 

territorial. 

14) Cite dois pratos típicos característicos da nação 

mineira.                                                                                        

15) Tem suas várias funções definidas no Capítulo I 

da Constituição. As principais delas estão ligadas à 

criação de leis e fiscalização do executivo. A nível 
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nacional, é exercido pelo Congresso Nacional por senadores e deputados federais. A nível estadual, temos 

as Assembleia Legislativas, na qual atuam os deputados estaduais. Por fim, a nível municipal, existem as 

Câmaras Municipais, na qual atuam os vereadores. 

Trata-se de qual poder público:  

 a) Legislativo   b) Judiciário     c) Executivo           d) Ministério 

 

 

 

REVOLUÇÃO FRANCESA E PERÍODO NAPOLEÔNICO 

Os antecedentes do processo revolucionário 

A Revolução Francesa é um processo complexo, caracterizado por idas e vindas, não sendo possível 

apresentar um único fator como o responsável pelo desencadeamento do movimento. Por isso, vamos 

apresentar o contexto histórico vivenciado na França durante o século XVIII para entender como a conjunção 

de fatores se complementa e motiva as reações populares. 

➢ Absolutismo: A França era a monarquia absolutista mais tradicional e respeitada da Europa. Sob o 

comando de Luís XVI o país se envolve em uma série de disputas com a Inglaterra pela hegemonia 

comercial do mundo, sendo derrotada em praticamente todos os episódios. O absolutismo francês 

entrava em choque com a difusão das ideias iluministas, de defendiam, entre outras coisas, a liberdade 

de expressão nas ideias políticas e a divisão dos poderes, assuntos inaceitáveis para a monarquia 

absoluta mais temida do continente. 

➢ Mercantilismo: O mercantilismo era a própria representação do Estado nos assuntos econômicos. Os 

agentes comerciais privados não podiam fazer um movimento sequer sem a autorização dos funcionários 

do rei, sob a pena de serem denunciados de quebra do monopólio real e sofrer um julgamento injusto. A 

burguesia não tolerava mais essa estrutura econômica e comercial e lutava para que a liberdade de 

comércio fosse estabelecida na França. 

➢ Sistema tributário injusto: A França tinha a sua organização social caracterizada por estamentos ou 

ordens, ou seja, era baseada em privilégios de nascimento estabelecidos desde o nascimento para 

aqueles que faziam parte do Clero e da Nobreza, cabendo ao Terceiro Estado (ou Terceira Ordem) a 

pesada responsabilidade do trabalho manual e pagamento de impostos. Os membros do Clero e da 

Nobreza estavam isentos desse pagamento, embora fossem os mais ricos. As reações populares foram 

tão violentas, em parte, por essa sociedade injusta e desigual. 

Incapacidade administrativa de Luís XVI e os elevados gastos com a Corte: Mesmo com sérios 

problemas econômicos que impediam o crescimento francês, Luís XVI envolveu o país em inúmeras guerras. 

Manter um país na guerra era e ainda é um empreendimento caríssimo, às custas de dinheiro público. Ao 

História - 02/06/2021- 8°ano – Professor: Jener 
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envolver-se em tantas disputas o resultado não poderia ser outro, senão a quebra e esgotamento do cofre 

francês. Para piorar a situação os nobres franceses tinham seu luxo custeado com o dinheiro dos impostos. 

Assim, com as despesas maiores do que a receita a França se viu em uma situação financeira catastrófica 

às vésperas do início do processo revolucionário. 

➢ Diante da grave crise financeira Luís XVI convoca Jacques Necker, economista e homem de confiança 

do rei em assuntos financeiros, para tentar resolver a situação. Necker, na condição de Ministro das 

Finanças, publicou os dados da economia francesa, demonstrando claramente o enorme déficit em que 

o Estado se encontrava. Além disso, ele sugere que a solução da crise financeira encontrava-se no 

pagamento de impostos por todas as ordens sociais, o que implicava na destruição dos privilégios do 

Clero (1ª ordem) e Nobreza (2ª ordem), pois eles eram isentos do pagamento de tributos. 

ATIVIDADE: Qual era o contexto histórico da França antes do início do processo revolucionário em 1789? 

(10 linhas) 

 

 

 

A CONVOCAÇÃO DOS ESTADOS GERAIS 

Promover uma reforma econômica acabando com os privilégios do Clero e da Nobreza significava 

abalar as bases tradicionais do Antigo Regime francês. Obviamente os grupos beneficiados recusaram-se 

a abrir mão de suas regalias para ajudar na resolução da crise. A solução encontrada foi a convocação dos 

Estados Gerais, assembleia representativa de todos os estamentos ou ordens sociais (Clero, Nobreza e 

Povo) para decidir sobre as reformas na economia.  

De um modo geral, os interesses eram bastante conflitantes, mas predominava o conservadorismo 

e a união do Clero e da nobreza para derrubar as reformas pretendidas por Necker, pois tradicionalmente a 

votação era feita por Estado ou Ordem social. Sendo assim, nada mais normal do que a união desses dois 

setores nos Estados Gerais para manter seus privilégios de nascimento, pois o placar da votação seria 

sempre dois contra um. É importante salientar que houve uma forte pressão por parte do Terceiro Estado 

(burguesia) para que a votação fosse individual, por cabeça, explorando assim a sua superioridade numérica 

para acabar com as isenções tributárias do clero e da nobreza. 

Note-se aqui que a convocação dos Estados Gerais, nesse contexto, representava um forte ameaça 

ao poder de Luís XVI, pois ele era contestado pela burguesia e pelas camadas populares da cidade e do 

campo e acabava de perder o apoio dos grupos beneficiados pelo absolutismo. Percebendo o seu 

enfraquecimento o rei dissolve a assembleia para evitar um desgaste ainda maior. Porém, a reação do 

Terceiro Estado aconteceu com a invasão da sala de jogos do Palácio de Versalhes e a afirmação de que 

só abandonariam o local após a elaboração de uma constituição para a França. Eles criaram a Assembleia 

Nacional pouco depois transformada em Assembleia Nacional Constituinte, cujo objetivo era estabelecer 

uma monarquia que limitasse o poder do rei. 

A TOMADA DA BASTILHA E O GRANDE MEDO 

As reações populares se espalharam por toda a França. Um momento simbólico foi a Tomada da 

Bastilha em 14 de julho de 1789. A Bastilha era a prisão do rei. Lá ficavam todos os opositores e inimigos 

políticos de Luís XVI. Embora os registros históricos indiquem que havia poucos prisioneiros no momento 

História - 09/06/2021- 8°ano – Professor: Jener 
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da invasão popular, o que deve ser considerado aqui é que a Bastilha representava o absolutismo, a 

opressão, a tirania da monarquia francesa. Tomá-la significa derrubar o próprio poder do rei. 

Outro momento que merece destaque é o Grande Medo, período no qual os camponeses se inserem 

nas manifestações e revoltas populares contra o Antigo Regime francês, desencadeando uma série de 

ataques contra castelos e saques nas aldeias. Diante dos acontecimentos inúmeros nobres fugiram de suas 

terras e procuram abrigo nas monarquias absolutistas que faziam fronteira com a França. As revoltas 

ocorridas na cidade e no campo podem ser interpretadas como uma violenta reação contra a miséria, contra 

a opressão e contra os privilégios sociais que caracterizavam a sociedade francesa no século XVIII. 

ATIVIDADE: Quais foram os significados da Convocação dos Estados Gerais, da Tomada da Bastilha e do 

Grande Medo em 1789? (10 linhas) 

 

 

 

 

 

TEMA: TÉCNICAS DE ARTES VISUAIS 
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PINTURA 

Abaporu – Tarsila 

do Amaral 

Técnica de aplicar 

pigmento em forma 

pastosa, líquida ou 

em pó a uma 

superfície, a fim de 

colori-la. 

ANIMAÇÃO 

Filme Moana 

(Disney) 

Fotogramas 

desenhados ou 

de computação 

gráfica que são 

repetidos com 

pequenas 

modificações, 

gerando uma 

sequência de  

imagens em 

movimento. 

ESCULTURA 

Carranca 

Arte que se expressa 

pela criação de 

formas plásticas em 

volumes ou relevos, 

seja pela modelagem 

de substâncias 

maleáveis e/ou  

moldáveis, seja pelo 

desbaste de sólidos. 

GRAVURA 

Xilogravura de Cordel 

É uma técnica que 

utiliza uma matriz para 

produzir a imagem. 

Essa técnica é muito 

semelhante ao 

carimbo. 



16 
 

PESQUISA 

1) Escolha uma das técnicas acima (pintura, animação, escultura ou gravura) e realize uma pesquisa sobre 

outras informações sobre essa técnica. Você pode utilizar seu livro didático, dicionários, conversar com 

pais/responsáveis, amigos, vizinhos, parentes e, se possível, consultar a internet. 

2) Indique alguns exemplos de obras importantes que foram feitas com a técnica  que você escolheu. 

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

 

 

TO LIKE – GOSTAR DE 

• TO LOVE – AMAR 

• TO HATE – ODIAR 

➢ Prestem atenção... To like significa “gostar de”. 

Exemplo: I like oranges. (Eu gosto de laranjas) 

➢ Percebam que não precisam colocar “DE” em inglês. O próprio verbo já traz o significado completo. 

Vamos à prática... 

1) Complete os modelos abaixo com verbos entre parênteses na forma Simple Present: 

a) I ____________ my new book. (LIKE) 

b) You _____________ my bike. (LOVE) 

c) He _____________ his brother. (LOVE) 

d) She _____________ her house. (LIKE) 

e) It ________to play with the cat. (HATE) 

 

2) Traduza para português: 

a) I like to study my new book. ____________ 

b) She hate to wash my bike. ____________ 

c) Your sister loves my brother. ___________ 

d) My mother loves to clean our house. ______ 

e) You don’t like to play with the cat. __________ 

Inglês  -  11/06/2021- 8°ano – Professor: Rock 
 

• DON’T – NÃO (I, YOU, WE, THEY) 

• DOESN’T – NÃO (HE, SHE, IT) 

f) Mary ___________ chocolate cake. (HATE) 

g) Sally and Phill _______ to take the bus. (DON’T/LIKE) 

h) You and I ___________to watch TV. (HATE) 

i) They _________to walk in the park everyday. (LIKE) 

j) We _________ to study in the same school. (LOVE) 

f) Peter like to bake chocolate cakes. ____________ 

g) Ana and Alfred love to drive cars. ____________ 

h) We hate to watch the Martin Show program. ______ 

i) Amelie likes to walk in the park everyday. _______ 

j) They loves to study in the same school. ________ 

https://drive.google.com/file/d/1xUI30y-7R3acxLsQtU8xNVzO-mxrW7kY/view
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3) Traduza as frases abaixo para Inglês: 

a) Eu gosto de você. ________________  

b) Você gosta de meu irmão. ________________  

c) Meu irmão gosta de você. ________________  

d) Eu gosto do meu irmão. ________________  

e) Ela gosta do meu irmão. ________________  

 

  

 

                Áreas de Figuras Planas – Atividade I 

 

 

 

✓ Assista ao vídeo indicado. 

✓ Leia e responda no caderno. 

 

Área 

 

 

 

 

 

Veja alguns exemplos de figuras planas: 
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f) Meu irmão não gosta de Peter. _____________  

g) Peter não gosta do meu irmão. ____________  

h) Ela não gosta do Peter. ________________  

i) Eu gosto de Peter. ________________  

j) Peter ama minha irmã. ________________  

 

Objetos do conhecimento: Área de figuras planas; Área do círculo e comprimento de sua circunferência. 

Habilidades:(EF08MA38MG) Calcular área de figuras planas: triângulos, quadriláteros e círculos ou figuras compostas por algumas 

dessas. 

As áreas das figuras planas medem o tamanho da superfície da 

figura.  Desse modo, podemos pensar que 

 quanto maior a superfície da figura, maior será sua área. 
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➢ Assista ao vídeo “ Calcular área e perímetro na malha quadriculada - Professora Angela” em: 

https://www.youtube.com/watch?v=22LSwbJOS6Y 

 

Exemplo: Usando o quadradinho da malha como unidade de área, qual figura tem a maior área? 

 

✓ Figura 1: Tem 10 quadradinhos. 

✓ Figura 2: Tem 12 quadradinhos. 

✓ Figura 3: Tem 14 quadradinhos. 

✓ Figura 4: Tem 10 quadradinhos. 

 

➢ Assim, a figura que tem a maior área é  a figura 3. 

 

Exercício 1) Joana está tecendo um tapete de crochê que está representado na malha quadriculada abaixo.  

• A parte colorida de cinza representa a parte do tapete que ela já fez.  

• A área de cada quadradinho da malha corresponde a 1 metro quadrado.  

• Quantos metros quadrados faltam para Joana tecer e terminar esse tapete?  

 

 

Exercício 2) Rafaela pintou as seguintes figuras na malha quadriculada. 

Sobre as figuras que Rafaela pintou, qual alternativa está correta? 

 a) Todas possuem a mesma área, mas apenas cinco delas o mesmo 

perímetro. 

b) Todas possuem o mesmo perímetro, mas apenas cinco delas a mesma área. 

c) Todas possuem a mesma área e mesmo perímetro. 

d) Nenhuma possui a mesma área e mesmo perímetro. 

 

Exercício 3) Um pedreiro revestiu o piso de um salão usando três cores de lajotas triangulares: cinza claro, 

cinza escuro e branca, conforme a imagem representada abaixo: 

De acordo com esse revestimento é possível perceber que: 

 

a) A maior área foi revestida com a cor cinza escuro. 

b) A menor área foi revestida com a cor cinza escuro. 

c) A maior área foi revestida com a cor branca. 

d) A menor área foi revestida com a cor branca. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=22LSwbJOS6Y
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Exercício 4) O esquema ao lado representa um terreno que será repartido entre quatro irmãos. 

Como esse terreno poderá ser repartido para que as partes recebidas pelos 

irmãos tenham a mesma área? Faça o desenho. 

 

 

Referências: 
Disponível em: https://profwarles.blogspot.com/2016/12/quiz-13-matematica-5-ano.html 
Disponível em: https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2019/10/aap-matemtica-6-ano-do-ef_2019_3b.pdf  
Disponível em: https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2019/10/aap-matemtica-6-ano-do-ef_2019_3b.pdf  
Disponível em: https://pt.calameo.com/read/002899327569ecc383a3b?authid=U2sLc16xVX6t Acesso em 10/05/21 

 

 

 

 

     Áreas de Figuras Planas – Atividade II 

 

 

 

✓ Leia as páginas 160 e 161 do livro Araribá Mais Matemática - 8º Ano, capítulo 6. 

✓ Leia os exercícios de 1 até 5 da página 162 e os responda no caderno. 

✓ Bons estudos! 
 

 

Áreas de Figuras Planas – Atividade III 

 

 

 

✓ Assista ao vídeo indicado. 

✓ Leia e responda no caderno. 

 

Área de Retângulos 

 

Veja o exemplo: Qual é a área do retângulo? 

 

➢ Base: 10 

➢ Altura: 5 

➢ Área = Base. Altura 

             Área = 10 . 5               Área = 50 cm 2 

Matemática  -  07/06/2021 -   8°ano – Professora: Lais 
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Objetos do conhecimento: Área de figuras planas; Área do círculo e comprimento de sua circunferência. 

Habilidades:(EF08MA38MG) Calcular área de figuras planas: triângulos, quadriláteros e círculos ou figuras compostas por algumas 

dessas. 

Objetos do conhecimento: Área de figuras planas; Área do círculo e comprimento de sua circunferência. 

Habilidades:(EF08MA38MG) Calcular área de figuras planas: triângulos, quadriláteros e círculos ou figuras compostas por 

algumas dessas.(EF08MA19A) Resolver problemas que envolvam medidas de área de figuras geométricas, utilizando 

expressões de cálculo de área (quadriláteros, triângulos e círculos), em situações como determinar medida de terrenos. 

Para calcular a superfície ou área do retângulo  

basta multiplicar o valor da base com o valor da altura. 

https://profwarles.blogspot.com/2016/12/quiz-13-matematica-5-ano.html
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2019/10/aap-matemtica-6-ano-do-ef_2019_3b.pdf
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2019/10/aap-matemtica-6-ano-do-ef_2019_3b.pdf
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2019/10/aap-matemtica-6-ano-do-ef_2019_3b.pdf
https://pt.calameo.com/read/002899327569ecc383a3b?authid=U2sLc16xVX6t
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➔ Assista ao vídeo “ Área de um retângulo ( vídeo animado )” em : 

https://www.youtube.com/watch?v=7dtTCoyB5p8 

 

Exercício 1)  Um festival foi realizado num campo retangular de 240 m 

de comprimento (base) por 45 m de largura (altura). Qual a área do 

campo em que se realizou o festival?  

 

Exercício 2) Qual é a área da figura inteira? 

 

 

Exercício 3) Lucas fez um desenho e pretende 

reproduzi-lo em cartolina. Esse desenho está 

representado em cinza, na malha quadriculada ao 

lado, em que cada quadradinho tem 1 cm² de área. 

Quantos centímetros quadrados de cartolina são 

necessários para reproduzir esse desenho? 

a) 38 cm ²   

b) 42 cm ²  

c) 54 cm ² 

d) 63 cm ² 

 

Exercício 4) (Saresp) O piso de uma varanda é feito com ladrilhos quadrados de dois tamanhos. A medida 

do lado do ladrilho maior é o dobro da medida do lado do ladrilho menor. Considere as afirmativas. 

 

A) O perímetro do ladrilho maior é o dobro do perímetro do ladrilho menor. 

B) O perímetro do ladrilho maior é o quádruplo do perímetro do ladrilho menor. 

C) A área do ladrilho maior é o dobro da área do ladrilho menor. 

D) A área do ladrilho maior é o triplo da área do ladrilho menor . 

É correta apenas a afirmativa: 

a) A.   b) B.   c) C.   d) D.  

Referências: Disponível em: http://cdn.editorasaraiva.com.br/wp-content/sites/24/2018/04/22080118/17M2Mat_PD_03_2018.pdf  
Fonte imagem: http://cdn.editorasaraiva.com.br/wp- content/sites/24/2018/04/22080118/17M2Mat_PD_03_2018.pdf  
Disponível em: http://www.aulaparana.pr.gov.br/sites/aulaparana/arquivos_restritos/files/documento/2020-05/matematica_7ano_trilha_6semana.pdf 
Acesso em 10/05/21. 

https://www.youtube.com/watch?v=7dtTCoyB5p8
http://cdn.editorasaraiva.com.br/wp-
http://cdn.editorasaraiva.com.br/wp-content/sites/24/2018/04/22080118/17M2Mat_PD_03_2018.pdf
http://cdn.editorasaraiva.com.br/wp-
http://cdn.editorasaraiva.com.br/wp-content/sites/24/2018/04/22080118/17M2Mat_PD_03_2018.pdf
http://www.aulaparana.pr.gov.br/sites/aulaparana/arquivos_restritos/files/documento/2020-05/matematica_7ano_trilha_6semana.pdf
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. 
 

Áreas de Figuras Planas- Atividade IV 

 

 

 

✓ Assista ao vídeo indicado. 

✓ Leia e responda no caderno. 

 

Áreas de Triângulos 

 

Veja o exemplo: Qual é a área do triângulo? 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Assista ao vídeo “Área do Triângulo - Vivendo a Matemática - Professora Angela” em: 

https://www.youtube.com/watch?v=Be6S4k50kQo 
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Objetos do conhecimento: Área de figuras planas; Área do círculo e comprimento de sua circunferência. 

Habilidades:(EF08MA38MG) Calcular área de figuras planas: triângulos, quadriláteros e círculos ou figuras compostas por algumas 

dessas.(EF08MA19A) Resolver problemas que envolvam medidas de área de figuras geométricas, utilizando expressões de cálculo 

de área (quadriláteros, triângulos e círculos), em situações como determinar medida de terrenos. 

Para calcular a superfície de triângulos basta fazer 

a metade da multiplicação da base com a altura.   

Exercício 2) Relacione a base ( b ) à sua 

altura ( h ) correspondente, ligando os 

triângulos da primeira coluna com os da 

segunda coluna. 

Exercício 1) Observe o triângulo.  

Qual é a letra que indica a altura relativa 

à base indicada?  

➢ Base: 9 

➢ Altura: 7 

➢ Base . Altura = 9 .7 = 63 

➢ Metade de 63 = 31,5 

➢ Área = 31,5 unidades 2 

https://www.youtube.com/watch?v=Be6S4k50kQo
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Exercício 3) Qual é a área do triângulo? 

 

Exercício 4) Calcule a área de cada triângulo. 

 

Exercício 5) Analise a figura ao lado e 

responda: 

a) Qual é a base comum aos triângulos ABC, 

ABD e ABE? 

b) Em cada triângulo, trace a altura relativa à 

base comum.  

• Os triângulos ABC, ABD e ABE têm alturas do mesmo tamanho? 

c) Qual a relação entre as áreas dos triângulos ABC, ABD e ABE? 

 
Referências: Disponível em: https://pt.calameo.com/read/002899327569ecc383a3b?authid=U2sLc16xVX6t Acesso em 13/05/21. 
Disponível em: https://pt.khanacademy.org Acesso em 13/05/21. Disponível em: https://www.todamateria.com.br/area-do-triangulo/ Acesso em 
13/05/21. 
 
 

 

 

 

 

 

Áreas de Figuras Planas - Atividade V 

✓ Assista ao vídeo indicado. 

✓ Leia e responda no caderno. 

 

Área de outros Polígonos 

 

Veja o exemplo: Qual é a área do polígono?  

 

 

BASE 4 

ALTURA 3 

Objetos do conhecimento: Área de figuras planas; Área do círculo e comprimento de sua circunferência. 

Habilidades:(EF08MA38MG) Calcular área de figuras planas: triângulos, quadriláteros e círculos ou figuras compostas por 

algumas dessas.(EF08MA19A) Resolver problemas que envolvam medidas de área de figuras geométricas, utilizando 

expressões de cálculo de área (quadriláteros, triângulos e círculos), em situações como determinar medida de terrenos. 

Para calcular a superfície de outros polígonos 

basta decompô-los em triângulos e/ou retângulos. 

Matemática  -  15/06/2021- 8°ano – Professora: Lais 
 

https://pt.calameo.com/read/002899327569ecc383a3b?authid=U2sLc16xVX6t
https://pt.khanacademy.org/
https://www.todamateria.com.br/area-do-triangulo/
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➢ Área do retângulo cinza:     

 * base: 1 

 * altura: 12 

 * Área: base . Altura = 1 .12 = 12 

➢ Área do triângulo branco:  

 * base: 5 

 * altura: 12  

 * Área: metade de base . Altura = metade de 5.12 = metade de 60 = 30 

 

➢ Área do trapézio:  Área do retângulo  + Área do triângulo = 12 + 30 = 42  

 

➔ Assista ao vídeo “ Decomposição de formas para calcular a área: soma | Medição e 

geometria | matematica | Khan Academy” em: https://www.youtube.com/watch?v=CfOS5RQE0FI 

 

Exercício 1) Qual é a área do polígono maior? 

 

 

 

 

 

Exercício 2) Calcule a área da figura ao lado. 

 

 

Exercício 3) Observe a figura e determine: 

a) a área do quadrado maior (região toda). 

b) a área dos 4 triângulos juntos. 

c) a área do quadrado cinza. 

 

 

 

 

Referências: Disponível em: https://pt.calameo.com/read/002899327569ecc383a3b?authid=U2sLc16 
 

https://www.youtube.com/watch?v=CfOS5RQE0FI
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O rapel consiste no uso de uma série de procedimentos e equipamentos visando uma perda 

gradativa de energia potencial, de maneira controlada, na passagem vertical de um ser humano entre dois 

níveis de altitude. 

Em outras palavras: São técnicas de 

descida vertical em corda. 

Derivado do alpinismo, o rapel, têm 

origem na França, inicialmente criado para a 

busca de pessoas perdidas nos Alpes. Hoje, 

apresenta diversas subdivisões e adaptações à 

geografia dos países onde vai sendo introduzida 

e se tornando popular. 

O Brasil, por suas características 

tropicais e grande riqueza fluvial, se presta 

muito bem à exploração consciente e prática do 

esporte; esta é uma mania que vem 

conquistando mais adeptos a cada dia. Existem mesmo aqueles que, não estando ao alcance de uma bela 

cachoeira, se prestam a procurar um tipo de rapel urbano, utilizando inclusive como técnicas de salvamento 

e resgate. 

O rapel é uma técnica de descida derivada do alpinismo, usada na exploração de grutas e cavernas 

e em resgates. No entanto, cada vez mais vem sendo praticado como esporte radical, seja em paredes 

especialmente desenvolvidas para o esporte, na modalidade chamada indoor, seja em cachoeiras, grutas e 

paredões. 

Tipos de Rapel 

➢ Rapel de contato ou positivo: Este tipo de rapel 

é muito utilizado e pode ser feito de frente ou de 

costa.  

➢ Rapel Inclinado: É o tipo de rapel mais simples de 

ser executado, como o próprio nome diz, ele é feito 

em uma parede ou pedra com menos de 90º de 

inclinação. Ele serve de base para os outros tipos, 

é nele que nos familiarizaremos e sentiremos 

segurança no equipamento. 

Educação Física -  08/06/2021- 8°ano – Professor Nelson  
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➢ Rapel Vertical: É o tipo de rapel mais simples de ser executado. Como diz o próprio nome, ele é feito 

em uma parede ou pedra com 90º de inclinação, utilizando equipamentos e técnicas verticais. 

➢ Rapel de Frente Inclinada: Nas mesmas condições que o inclinado, sendo agora de frente para a 

descida (tipo o filme Soldado Universal), além de dar mais “medo” deve-se tomar cuidado na hora do 

freio quanto a posição do corpo e a elasticidade da corda, pois estamos em uma posição em que a força 

da gravidade atua mais do que no inclinado. 

➢ Aranha: Requer um bom preparo físico, em pé e de frente para a descida é feito um giro de 90° sobre o 

eixo dos pés e atingindo a posição com equipamento preso pelas costas, começa a descida correndo na 

estrutura. 

➢ Rapel de Cachoeira: Descida com técnicas verticais pelo leito de cachoeiras. Refrescante atividade que 

revela muitas belezas e fortes emoções aos exploradores. Podemos encontrar aqui diversos tipos de 

descida (quanto a posição de descida e meio). Mas o principal aqui é alertar quanto ao fato de estamos 

descendo em pedras escorregadias que ao menor descuido nos fará perder o equilíbrio. Também 

devemos considerar a força da queda d’água. Não é qualquer cachoeira que nós podemos enfrentar, 

devemos ter prudência na hora de a escolhermos, pois se entrarmos embaixo de uma “tromba d’água” 

teremos consequências desastrosas, como não conseguir frear por exemplo. 

➢ Rapel Negativo: Esse tipo de Rapel é feito em “livre”, ou seja, sem o contato dos membros inferiores 

com qualquer tipo de “objeto” (pedra, parede, etc). A velocidade da descida é controlada pela mão 

posicionada na parte traseira do quadril. 

➢ Rapel Guiado: Semelhante ao o Rapel Negativo consiste em descida sem o contato direto com o 

“objeto”  utilizando equipamentos de montanhismo orientados por um cabo de aço, que aumenta a 

segurança, mesmo que o praticante não domine totalmente as técnicas de Rapel em Cachoeira. 

➢ Rapel Intercalado: Rapel este que teremos que fazer “escalas”, ou seja, desceremos com a corda 

dobrada e a prenderemos em um outro ponto de fixação (pelo menos três metros antes do final da 

primeira corda, a qual, estamos descendo) e então a descida deverá seguir uma sequência que é 

normalmente estabelecida antes de ser iniciada. Como norma de segurança, deve-se amarar as pontas 

da corda com um nó de pescador e colocar ali um mosquetão, procedimento este que em caso de 

perdermos o controle da descida, ficaremos presos no final da corda, evitando uma queda que seria 

fatal. 

Técnica: O Rapel é uma técnica de descida, na qual o montanhista desliza de forma controlada, por cordas 

ou cabos, vencendo obstáculos tais como, cachoeiras, prédios, paredões, abismos, penhascos, pontes, 

declives e tudo mais o que você puder imaginar. 

Antes o Rapel era usado para desvendar os segredos das cavernas, por equipes de resgates e por 

alpinistas para descerem as montanhas depois de uma escalada. Hoje em dia é praticado também como 

esporte radical, mesmo por quem não sabe escalar, uma vez que ele permite várias “manobras” durante a 

descida. 

O Rapel é feito por meio de equipamentos seguros (mosquetões, freios que normalmente tem a 

forma de um 8, cadeirinha, luvas e etc. Para se manter preso à corda, usa-se a cadeirinha (baldrier), presa 

ao freio por um mosquetão que é uma peça oval com um sistema de abertura e na maioria das vezes com 

uma trava, e permite que escaladores, espeleólogos ou mesmo os trekkers que gostam de aventuras mais 
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radicais, desçam pelas cordas, com a alternativa de parada no meio da descida, para fotografias ou 

mesmo contemplação da paisagem; cumprindo-se as normas de segurança sempre à risca, o Rapel não 

oferece riscos, essas normas dizem respeito tanto ao equipamento quanto a seus atos durante a prática 

desse esporte. 

Fonte: https://www.portalsaofrancisco.com.br/esportes/rapel 

Atividade: 

1) Quais são os tipos de rapel? 

2) O rapel deriva de qual outro esporte radical? 

3) Qual a origem do rapel? 

4) O que é o rapel negativo? 

5) Cite dois (2) equipamentos utilizados no rapel. 

 

 

 

 

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. 

● ATENÇÃO ÀS ALTERAÇÕES!  

A partir de agora, suas atividades serão baseadas no livro texto “Ciências Naturais – Aprendendo com 

o Cotidiano, de Eduardo Leite do Canto e Laura Celloto Canto. Antes de começar, pegue seus materiais, 

incluído seu livro e prepare seu espaço de estudo! 

• Você foi adicionado a uma turma da Khan Academy e materiais de estudo complementar já foram 

selecionados e estão disponíveis lá. Acesse seu e-mail de aluno, aceite o convite, acesse a plataforma 

(se você já tem seu login de matemática, pode usar e entrar na turma usando o código), comece a 

acumular pontos e aguarde os prêmios! 

• Acesse pelo seu e-mail de estudante ou: https://pt.khanacademy.org/ 

NOME DA TURMA CÓDIGO DA TURMA 

TURMA 8ª/21 – Autonomia Ciências XJFVJUQA 

TURMA 8B/21 – Leitura Ciências 4KW49XGZ 

TURMA 8C/21 – Comunicação Ciências B76FWJFJ 

Ciências –  07/06/2021 - 8°ano – Professores: Marcus e Kenya  
C 

Unidade Temática: Vida e Evolução 
Habilidades: Mecanismos reprodutivos. 
Objetivos: (EF08CI08) Analisar e explicar as transformações que ocorrem na puberdade considerando a atuação dos 
hormônios sexuais e do sistema nervoso. 

https://pt.khanacademy.org/
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SISTEMA GENITAL MASCULINO (SISTEMA REPRODUTO MASCULINO) 

• Consulte o sumário do seu livro, página 8 e localize o capítulo referente a “Reprodução Humana”. Vá 

para a página referente ao Sistema genital masculino. 

• No seu caderno coloque a data, copie o título da aula e a página do livro. Faça uma leitura direta do 

conteúdo e em seguida, releia fazendo anotações no caderno, como sua forma de estudo individual! 

Escolha o que for melhor: resumo, esquemas, mapa mental (na página 70, encontrará um bom para 

copiar ou para ser o modelo para fazer o seu), cópia resumida, quiz... mas faça seus registros pois eles 

serão avaliados. Tente explicar o que leu a um familiar. Registre suas dúvidas no formulário on-line ou 

no caderno.  

• Leia atentamente e faça as atividades a seguir: 

Atividades  

1) Considere o desenho a seguir. Escreva no número correspondente: 

• Com letras maiúsculas, todas as estruturas que compõem a parte externa do Sistema genital 

masculino.  

• Utilize letras minúsculas para identificar as estruturas internas. (pode usar cores diferentes também, 

se quiser) 

 

1:________________________ 

2: _______________________ 

3:________________________ 

4:________________________ 

5:________________________ 

6:________________________ 

7:________________________ 

8:________________________ 

 

2) No sistema reprodutor masculino, a próstata é uma glândula localizada sob a bexiga que têm como função 

a) produzir os espermatozoides  d) produzir o líquido prostático 

b) produzir a urina    e) produzir o líquido seminal 

c) produzir o sêmen 

 

3) O sistema genital masculino é formado por órgãos que atuam na reprodução. É nesse sistema que os 

gametas masculinos, chamados de espermatozoides, são produzidos. Entre as alternativas a seguir, marque 

aquela que indica o nome correto do local onde são produzidos os espermatozoides. 

a) Escroto.  b) Epidídimo.  c) Testículo.  d) Pênis.  e) Próstata. 

Acompanhe o conteúdo e resolva os exercícios pelo 

formulário disponível em: 

https://forms.gle/sZ9Y61s92X1QwjUP7 

https://forms.gle/sZ9Y61s92X1QwjUP7
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4) Entre os órgãos que compõem o sistema reprodutor masculino, marque a alternativa que indica 

corretamente o nome da estrutura comum ao sistema urinário e genital: 

a) Testículo.  b) Ducto deferente.  c) Uretra.  d) Ureter.  e) Bexiga. 

 

5) Na porção terminal do pênis, observa-se uma pele que se projeta sobre a glande. Essa pele recebe a 

denominação de: 

a) Testículo  b) Fimose       c) Corpo cavernoso d) Prepúcio  e) Epidídimo. 

 

A atividade “Reflita sobre suas atitudes”, da página 162, se refere a higiene masculina em especial 

da região da glande do pênis e do prepúcio. Uma condição que dificulta esta higiene é a fimose. Fimose é 

quando o prepúcio apertado não pode ser puxado para trás na cabeça do pênis e deixar a glande exposta.  

A fimose é normal em crianças que não foram circuncidadas. Costuma desaparecer ao longo do 

tempo com retração regular e suave. 

A fimose pode parecer um anel de borracha de pele ao redor da ponta do pênis. Caso se desenvolvam 

complicações, como sangramento ou infecção em torno do prepúcio ou dor ao urinar, um urologista 

pediátrico deve fazer um exame. O tratamento pode incluir um creme esteroide ou a remoção do prepúcio 

(circuncisão). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) Quais os cuidados higiênicos os meninos devem ter com a região da glande do pênis e o prepúcio? 

 

7) Algumas situações estão relacionadas com o aumento do número de casos de câncer de pênis. Analise 

as alternativas a seguir e marque aquela que não apresenta relação com esse tipo de câncer. 

a) Infecção pelo HPV   b) Má higiene íntima  c) Realização de circuncisão 

d) Estreitamento do prepúcio  e) Acúmulo de secreção entre a glande e o prepúcio 

Semenarca ou espermarca – a primeira ejaculação 

É a primeira ejaculação do menino, uma emissão espontânea de esperma. Acontece por volta de 12 

ou 13 anos de idade e é comum ocorrer à noite, quando é chamada de polução noturna. 

“Causa incômodo no adolescente, que precisa ser orientado antes. É importante explicar o que é e 

que é normal. Na consulta, sempre pergunto se já sujou a cueca ou o pijama. Eles ficam surpresos de eu 

falar nisso e felizes de saber que é normal. Se não aconteceu ainda, eu explico que faz parte do 

desenvolvimento da parte genital dele, assim como as outras transformações da genitália e dos pelos”, conta 

Cecília. Nos dois primeiros anos após a semenarca, a produção de espermatozoides ainda é baixa. 

(Fonte: https://extra.globo.com/mulher/resenhando-mae-de-adolescente/ja-conversou-com-seu-filho-adolescente-sobre-menarca-semenarca-tudo-muito-natural-24663952.html) 
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8) Após serem produzidos, os espermatozoides ficam armazenados até o momento da eliminação 

(ejaculação). Durante o período de armazenamento, essas células também adquirem mobilidade, tornando-

se aptas a nadar em direção ao ovócito. A região onde ficam armazenados é chamada de: 

a) testículo.     b) glândula seminal. c) túbulo seminífero.      d) epidídimo.   e) próstata. 

 

9) Sobre o processo de polução noturna: 

a) Ocorre apenas quando o adolescente tem sonhos românticos ou eróticos durante a noite. 

b) É um sinal de masculinidade que mostra que o menino já é homem feito 

c) É resultado do ato da estimulação feita pelo próprio menino durante a noite para descobrir seu corpo. 

d) É um ato natural e involuntário de desenvolvimento do sistema genital masculino que ocorre a noite. 

e) É um problema de saúde que deve ser tratado por psicólogos para o adolescente controlar o ato. 

10) O convívio social exige comportamentos de respeito. Independente do aumento dos desejos e 

descobertas relacionadas ao próprio corpo, é necessário preservar a própria intimidade e segurança e de 

outras pessoas. Comente atitudes relacionadas ao sistema genital masculino que ainda são vistas em 

sociedade e que não devem ser aceitas como normal. 

 

 

 

 
Referências: 

https://pt.khanacademy.org/science/8-ano/sistema-reprodutor-e-sexualidade/sistema-reprodutor/v/welcome-to-the-reproductive- 
system. Acesso em 21.05.21 https://extra.globo.com/mulher/resenhando-mae-de-adolescente/ja-conversou-com-seu-filho-
adolescente-sobre-menarca-semenarca-tudo-muito-natural-24663952.html. Acesso em 22.05.21 
 http://adolescenciaesaude.com/detalhe_artigo.asp?id=590. Acesso em 24.05.21 https://www.todamateria.com.br/exercicios-sobre-
sistema-reprodutor-masculino-e-feminino/ Acesso em 22.05.21 https://exercicios.brasilescola.uol.com.br/exercicios-
biologia/exercicios-sobre-sistema-reprodutor-masculino.htm Acesso em 23.05.21 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

● Atenção! Copie o título da atividade no seu caderno e os objetos do conhecimento listados. Durante a 

atividade faça anotações, como sua forma de estudo individual! (Isto é independente de responder às 

atividades no caderno ou por formulário). Escolha o que for melhor: resumo, esquemas, mapa mental, 

cópia... mas faça seus registros pois eles serão avaliados no retorno das aulas. Serão pontuados, pelas 

datas e registros!  

SAIBA MAIS EM: https://pt.khanacademy.org/science/8-ano/sistema-

reprodutor-e-sexualidade#sistema-reprodutor-masculino 

Ciências – 14/06/2021 - 8°ano – Professores: Marcus e Kenya  
C 

Unidade Temática: Vida e Evolução 

Habilidades: Métodos contraceptivos. 

Objetivos: (EF08CI09X) Comparar o modo de ação e a eficácia dos diversos métodos contraceptivos e justificar a necessidade 
de compartilhar a responsabilidade na escolha e na utilização do método mais adequado à prevenção da gravidez precoce e 
indesejada e de Infecção Sexualmente Transmissíveis(IST). 

 
 

https://pt.khanacademy.org/science/8-ano/sistema-reprodutor-e-sexualidade/sistema-reprodutor/v/welcome-to-the-reproductive-%20system.%20Acesso%20em%2021.05.21
https://pt.khanacademy.org/science/8-ano/sistema-reprodutor-e-sexualidade/sistema-reprodutor/v/welcome-to-the-reproductive-%20system.%20Acesso%20em%2021.05.21
https://extra.globo.com/mulher/resenhando-mae-de-adolescente/ja-conversou-com-seu-filho-adolescente-sobre-menarca-semenarca-tudo-muito-natural-24663952.html.%20Acesso%20em%2022.05.21
https://extra.globo.com/mulher/resenhando-mae-de-adolescente/ja-conversou-com-seu-filho-adolescente-sobre-menarca-semenarca-tudo-muito-natural-24663952.html.%20Acesso%20em%2022.05.21
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● Vocês terão 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.  

 

MÉTODOS CONTRACEPTIVOS 

Os métodos contraceptivos ou anticoncepcionais têm o objetivo de evitar uma gravidez não 

programada e/ou prevenir infecções sexualmente transmissíveis (IST), como no caso dos preservativos. Os 

métodos contraceptivos podem ser: 

✓ naturais 

✓ de barreira 

• Tipos de Métodos contraceptivos: A escolha do método a ser adotado deve ser feita a partir do 

perfil da mulher e em comum acordo com o parceiro, além disso, é recomendada a orientação 

médica. Cada método possui características próprias de uso, vantagens, desvantagens e um nível 

de eficácia variável.  

 

 

 

❖ FAÇA A LEITURA DAS PÁGINAS 173 ATÉ 175 DO LIVRO DIDÁTICO! 

 

Antes de descrever os métodos, é importante definir dois termos: 

• Método comportamental: se baseiam em mudanças no comportamento sexual 

• Método de barreira: Impedem a fertilização por evitar que os espermatozoides cheguem à tuba 

uterina. 

✓  hormonais 

✓ mecânicos  

✓ definitivos.  



31 
 

I - Camisinha: A camisinha é um preservativo, que pode ser masculino ou feminino, sendo considerado 

um método de barreira. Eles são considerados os mais seguros, pois além de evitarem a gravidez, 

também protegem contra as infecções sexualmente transmissíveis (IST), como a AIDS. 

 

• Preservativo masculino (camisinha masculina): a 

caminha masculina protege contra IST’s, tem baixo custo 

e é fácil de usar. Além disso, ela apresenta um alto índice 

de eficácia quando utilizado do modo correto. É uma capa 

fina de borracha que cobre o pênis durante a relação 

sexual, impedindo o contato do sêmen com a vagina, o 

ânus ou a boca.  

O esperma fica retido e os espermatozoides não entram no corpo da mulher.  

 

 

• Preservativo feminino (camisinha feminina): pode ser colocada até 8 

horas antes do ato sexual, sendo também um método de barreira, pois 

não permite que o espermatozoide entre no corpo da mulher. Se 

utilizado corretamente, conforme instruções, apresenta um alto índice 

de eficácia. O seu plástico é mais fino e mais lubrificado que a masculina 

e o seu uso não é recomendado simultaneamente com a camisinha 

masculina.  

II - Pílula anticoncepcional: As pílulas anticoncepcionais são feitas com hormônios semelhantes aos 

que são produzidos pelo próprio corpo (estrogênio 

e progesterona). Elas atuam impedindo a ovulação e 

dificultando a passagem dos espermatozoides para o interior do 

útero. Elas possuem uma eficácia de 99,8% quando utilizados de 

forma correta e regular, ou seja, é recomendado que seja tomada 

uma pílula por dia sempre no mesmo horário. 

III - Dispositivo intrauterino (DIU): O DIU é método contraceptivo do tipo mecânico. O DIU de cobre 

possui uma estrutura metálica com ação espermicida intrauterina, impedindo que o espermatozoide 

alcance o óvulo e apresentando uma eficácia contra a gravidez de 99,6%. Inserido dentro do útero por 

um profissional da saúde, o DIU de cobre libera íons de cobre que imobilizam o esperma que chega 

próximo do útero. 

 

Apesar dos benefícios, o DIU de cobre pode 

causar infecção ou perfuração do útero. Também 

causa cólicas e/ou sangramentos irregulares. Ele 

pode permanecer no útero por um período de 10 

anos; 

https://www.todamateria.com.br/espermatozoide/
https://www.todamateria.com.br/progesterona/
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ATENÇÃO! Foi desenvolvido o DIU hormonal que apresenta material macio e 

formato de T que possui um reservatório de hormônios, sendo estes liberados 

em doses baixas no útero. Ele pode permanecer no útero por até 5 anos, reduz o 

fluxo menstrual. No entanto, pode causar sangramentos irregulares e cólicas; 

IV -  Diafragma: O diafragma é um método de barreira móvel, que pode 

ser colocado e retirado da vagina e consiste em uma estrutura de látex 

combinada com gel espermicida (material que mata os espermatozoides). É 

preciso consulta médica para verificação do tamanho a ser utilizado.  

Deve ser colocada 2 horas antes da relação sexual e retirada após 4 a 

6 horas, sendo necessário ser lavado com água e sabão após o uso e sua 

durabilidade é de cerca de 2 anos. Livre de hormônios e com baixo custo, o 

diafragma não apresenta um alto índice de eficácia, por isso, a recomendação do uso combinado com 

espermicida. 

V - Métodos Contraceptivos Definitivos 

Os métodos contraceptivos definitivos consistem na esterilização permanente e pode ser realizado 

tanto nos homens quanto nas mulheres, impedindo assim, que os espermatozoides cheguem ao óvulo. De 

acordo com a Lei do Planejamento Familiar, pessoas com mais de 25 anos e que tiverem pelo menos 2 

filhos vivos, ou quando houver risco de vida para a mulher ou para bebê, podem usar os métodos 

contraceptivos definitivos. 

 

 

 

 

 

 

 

VI -  Pílula do Dia Seguinte: deve ser usada raramente. Cada dose é composta por duas pílulas que 

devem ser ingeridas com intervalo de 12 horas. Elas concentram elevada dose hormonal (o 

equivalente a 8 pílulas anticoncepcionais de uso prolongado) que retarda a ovulação, dificultando assim 

a gestação. O uso frequente da pílula do dia seguinte pode causar alterações no ciclo menstrual. 

Laqueadura: É a esterilização nas mulheres, 

que consiste na ligadura das tubas uterinas. É 

realizado um procedimento cirúrgico em que o 

médico utiliza um instrumento que bloqueia a 

passagem do espermatozoide até o óvulo. Em 

alguns casos é removido um pedaço da trompa. 

Vasectomia: é a esterilização realizada no 

homem. Ela consiste no bloqueio dos ductos 

deferentes, responsáveis pelo transporte do 

esperma para outras glândulas, de modo que o 

sêmen não tenha mais espermatozoides. A partir 

desse procedimento, considera-se que o 

organismo demore 3 meses para se livrar de todo 

espermatozoide. 
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VII - Tabelinha: é um método contraceptivo natural que permite à mulher saber o seu período fértil, ou 

seja, o período do mês em que ela está ovulando e pode engravidar .Ao adotar este método contraceptivo, 

a mulher opta por ter relações sexuais somente nos dias não férteis do ciclo menstrual. É um método que 

exige regularidade, pois em casos de erro a eficácia de uso chega a 76%. 

 

 

 

 

 

 

ATENÇÃO! O grande problema desse método é que eventualmente pode ocorrer uma ovulação fora do 

período previsto devido a possíveis irregularidades no ciclo menstrual.  

VIII -  Coito interrompido: é um método com baixo índice de 

eficácia, pois exige do casal autocontrole e experiência, 

especialmente do homem, que deve retirar o pênis da vagina antes 

da ejaculação, para que assim, o esperma não atinja o útero. É 

importante destacar que antes da ejaculação pode ser liberado 

pequena quantidade de espermatozoides através do líquido 

seminal. 

 

 

• Canal Futura = Métodos contraceptivos – Ciências – 8º ano – Ensino Fundamental. 

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=3BFovRk3CR0  

 

• Canal Khan Academy Brasil = Métodos contraceptivos | Parte I. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=RJNc_6SGWtk  

 

• Canal Khan Academy Brasil = Métodos contraceptivos | Parte II. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=t9A_7fEr3uE  

 

O livro didático é um excelente suporte para seu aprendizado! Nome do livro = Ciências 

Naturais: aprendendo com o cotidiano – 8º ano. 

• Unidade C/ Capítulo 9: Sexo, Saúde e Sociedade – Páginas 173 até 175. 

• Questões complementares (não é obrigatório fazer, mas ajuda no aprendizado): 

Página 181 – no 1. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3BFovRk3CR0
https://www.youtube.com/watch?v=RJNc_6SGWtk
https://www.youtube.com/watch?v=t9A_7fEr3uE
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QUESTÕES 

1) Leia o trecho a seguir e responda o que se pede: 

Atualmente, os casais buscam métodos anticoncepcionais que lhes permitam um planejamento 

familiar, com um determinado número de filhos. Nos países em desenvolvimento, com altos níveis de 

pobreza, existem dificuldades no controle da gravidez, pois faltam programas de orientação sexual, 

educacional e condições de acesso aos métodos contraceptivos. 

 Dentre esses métodos, alguns são combinações de hormônios que impedem a maturação dos 

folículos e a ovulação; outros são cirúrgicos, impedindo a fecundação do ovócito, e ainda há os que também 

servem como prevenção contra doenças sexualmente transmissíveis (DSTs). 

 Adaptado de BIOLOGIA: Seres Vivos, volume 2, Cesar e Sezar, 2009. 

a) Qual objetivo dos métodos contraceptivos? 

b) Por que havia dificuldades em países com altos níveis de pobreza para controlar a gravidez? 

2) Analise a charge abaixo e responda as questões seguintes: 

a) Os preservativos (camisinha masculina e feminina) 

são considerados métodos de barreira. O que esse 

termo significa? 

b) Como se deve usar a camisinha masculina? 

c) Como se deve usar a camisinha feminina? 

d) De acordo com o que estudamos e a crítica da 

charge, qual a importância de usar preservativos. 

 

3) (UFRJ) A pílula anticoncepcional feminina compõe-se de estrógenos e progestacionais sintéticos. Em 

geral, a mulher toma a pílula por 21 dias consecutivos, interrompe o uso por alguns dias e, em seguida, 

inicia uma nova série. Alguns médicos, entretanto, prescrevem o uso continuado da pílula, sem 

interrupções. Como é a atuação dessa pílula no corpo da mulher? 

4) Observe as figuras e responda às questões.  

a) Qual o método contraceptivo 

de cada uma das figuras? 

b) Como ocorre o método da 

figura A? 

c) Como ocorre o método da 

figura B? 

 

d) De acordo com a Lei do Planejamento Familiar, quem pode recorrer a Métodos Contraceptivos definitivos? 
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5) (UFRJ) A eficiência dos métodos anticoncepcionais mais utilizados pode ser verificada observando-se o 

quadro a seguir. 

 

a) Quais métodos tiveram 

maior porcentagem de casos 

de gravidez? 

b) Explique por que a tabelinha 

é o método menos seguro 

dentre os mencionados. 

c) Outro método inseguro é o 

coito interrompido. Como ele 

ocorre? 

6) De acordo com o que estudamos, relacione a coluna da direita com a da esquerda de acordo com o 

modo de funcionamento dos métodos contraceptivos estudados na aula de hoje: 

 

 

 

7) Sobre os métodos contraceptivos, marque com V ou F as afirmativas abaixo:  

(  ) A camisinha, além de prevenir uma gravidez não planejada, protege o casal de das infecções 

sexualmente transmissíveis. (IST’s); 

(   ) Coito interrompido é o método de contracepção que consiste na retirada do pênis da vagina antes da 

ejaculação, a fim de impedir a deposição de sêmen no interior dela. 

(   ) Qualquer mulher pode utilizar o método da tabelinha para evitar a concepção, sendo bastante eficaz 

quanto a este objetivo.  

(   ) A pílula do dia seguinte não deve ser utilizada corriqueiramente já que, dentre vários fatores, sua alta 

dosagem hormonal aumenta o risco de efeitos colaterais. 

(   ) A camisinha feminina é tão eficaz quanto a masculina. 

8) Reescreva uma das questões falsas e a corrija. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: https://www.todamateria.com.br/metodos-contraceptivos/  
Canto, Eduardo Leite do. Ciências Naturais: aprendendo com o cotidiano/ Eduardo Leite do Canto, Laura Celloto Canto. – 6. Ed. – São Paulo : 
Moderna, 2018. Livro do 8º ano. Pág. 173 – 175. 

(A) Diafragma; 

(B) Vasectomia; 

(C) Pílula do dia seguinte; 

(D) Camisinha feminina; 

(E) DIU; 

 

(   ) Consiste no bloqueio dos ductos deferentes, responsáveis pelo 

transporte do esperma. 

(   ) Composta por 2 pílulas que devem ser ingeridas com intervalo de 12 

horas. Elas retardam a ovulação, dificultando assim a gestação. 

(   ) é um dispositivo em forma de T colocado na vagina e que pode ficar 

de 5 até 10 anos no corpo da mulher. 

(  ) colocado e retirado da vagina e consiste em uma estrutura de látex 

combinada com gel espermicida. 

(   ) colocada até 8 horas antes do ato sexual e não permite que o 

espermatozoide entre no corpo da mulher. 

 

https://www.todamateria.com.br/metodos-contraceptivos/

