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PREZADO ALUNO, PREZADA ALUNA

Ficaremos  distantes  da  escola  por  um  período.  Mas  não  estaremos  parados.
Enquanto  combatemos  a  pandemia  ficando  em  casa,  temos  que  dar  continuidade  aos
processos de aprendizagem.  Por isso, colocamos abaixo as atividades que vocês deverão
realizar durante essa semana. 

Dicas importantes:

Não precisa fazer tudo no mesmo dia, mas não deixe acumular, pois semana que vem você
receberá  outras  atividades.  Procure  fazer  um  pouquinho  por  dia.  Se  você  fizer  quatro
atividades por dia, ficará bem fácil e você terminará a tempo. 

Todas as atividades sinalizadas devem ser feitas no seu caderno. Você deve apresentar tudo
finalizado para seu professor ou professora, no primeiro dia de volta às aulas. 

LÍNGUA PORTUGUESA

Objetivo: CONHECER A HISTÓRIA DA VACINAÇÃO E SUA IMPORTÂNCIA NA PREVENÇÃO DE DOENÇAS, 

RECONHECENDO A CONTRIBUIÇÃO DOS AVANÇOS CIENTÍFICOS NA PROMOÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA.

1) LEIA O TEXTO A SEGUIR.

A HISTÓRIA  DA  VACINA INICIOU-SE  NO  SÉCULO  XVIII,  QUANDO  O  MÉDICO  INGLÊS

EDWARD  JENNER  UTILIZOU  A  VACINA  PARA  PREVENIR  A  CONTAMINAÇÃO  POR

VARÍOLA, UMA DOENÇA VIRAL EXTREMAMENTE GRAVE QUE CAUSAVA FEBRE ALTA,

DORES  DE  CABEÇA  E  NO  CORPO,  LESÕES  NA  PELE  E  MORTE. A  VARÍOLA  FOI  A

PRIMEIRA DOENÇA INFECCIOSA QUE FOI ERRADICADA POR MEIO DA VACINAÇÃO.

A PRIMEIRA VACINA DE QUE SE TEM REGISTRO FOI CRIADA POR EDWARD JENNER NO

SÉCULO XVIII. JENNER NASCEU EM MAIO DE 1749, NA INGLATERRA, E DEDICOU CERCA

DE 20 ANOS DE SUA VIDA AOS ESTUDOS SOBRE VARÍOLA. EM 1796 REALIZOU UMA

EXPERIENCIA QUE PERMITIU A DESCOBERTA DA VACINA E EM 1798 DIVULGOU SEU

TRABALHO “UM INQUÉRITO SOBRE AS CAUSAS E OS EFEITOS DA VACINA DA VARÍOLA”,

MUDANDO,  A  PARTIR  DAÍ,  COMPLETAMENTE  A  IDEIA  DE  PREVENÇÃO  CONTRA

DOENÇAS.

https://brasilescola.uol.com.br/biologia/soro-vacina.htm
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O QUE É A VACINA?

A  VACINA  É  UMA  IMPORTANTE  FORMA  DE  IMUNIZAÇÃO  ATIVA  (QUANDO  O

PRÓPRIO  CORPO  PRODUZ  OS  ANTICORPOS)  E  BASEIA-SE  NA INTRODUÇÃO  DO

AGENTE CAUSADOR DA DOENÇA (ATENUADO OU INATIVADO) OU SUBSTÂNCIAS QUE

ESSES AGENTES PRODUZEM NO CORPO DE UMA PESSOA DE MODO A ESTIMULAR A

PRODUÇÃO DE ANTICORPOS E CÉLULAS DE MEMÓRIA PELO SISTEMA IMUNOLÓGICO.

POR  CAUSA  DA  PRODUÇÃO  DE  ANTICORPOS  E  CÉLULAS  DE  MEMÓRIA,  A  VACINA

GARANTE QUE, QUANDO O AGENTE CAUSADOR DA DOENÇA INFECTE O CORPO DESSA

PESSOA, ELA JÁ ESTEJA PREPARADA PARA RESPONDER DE MANEIRA RÁPIDA, ANTES

MESMO DO SURGIMENTO DOS SINTOMAS DA DOENÇA. A VACINA É, PORTANTO, UMA

IMPORTANTE FORMA DE PREVENÇÃO CONTRA DOENÇAS.

POLIOMIELITE, TÉTANO, COQUELUCHE, SARAMPO, RUBÉOLA, GRIPE, FEBRE

AMARELA, DIFTERIA E  HEPATITE  B SÃO  EXEMPLOS  DE  DOENÇAS  QUE  PODEM  SER

PREVENIDAS ATUALMENTE PELA VACINAÇÃO.

CINCO  VACINAS  PARA  O  CORONAVÍRUS  ESTÃO  EM  FASE  DE  TESTES  EM

HUMANOS

 UM NOVO BALANÇO DIVULGADO PELA REVISTA CIENTÍFICA NATURE MOSTRA

QUE  HÁ  5  VACINAS  CANDIDATAS  CONTRA  O  COVID-19  SENDO  TESTADAS  EM

HUMANOS. OS TESTES COMEÇARAM COM UMA “RAPIDEZ SEM PRECEDENTES”, EM 16

DE MARÇO, NOS ESTADOS UNIDOS, DEPOIS DE TER SIDO PUBLICADA A SEQUÊNCIA

GENÉTICA  DO  CORONAVÍRUS  SARS-COV-2,  QUE  CAUSA  A  DOENÇA  RESPIRATÓRIA

AGUDA.

SERÁ  POSSÍVEL  QUE  HAJA  UMA  VACINA  NO  INÍCIO  DE  2021,  SEGUNDO  AS

PREVISÕES  DAS  AUTORIDADES  SANITÁRIAS  NORTE-AMERICANAS.  CASO  SE

CONFIRME,  SERÁ  UMA  ALTERAÇÃO  SIGNIFICATIVA  NO  PADRÃO  TRADICIONAL  DE

DESENVOLVIMENTO DE UMA VACINA, QUE PODE DEMORAR MAIS DE 10 ANOS A SER

PRODUZIDA.

https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/biologia/o-que-e-anticorpo.htm
https://brasilescola.uol.com.br/doencas/difteria.htm
https://brasilescola.uol.com.br/doencas/febre-amarela.htm
https://brasilescola.uol.com.br/doencas/febre-amarela.htm
https://brasilescola.uol.com.br/doencas/gripe.htm
https://brasilescola.uol.com.br/doencas/rubeola.htm
https://brasilescola.uol.com.br/doencas/sarampo.htm
https://brasilescola.uol.com.br/doencas/coqueluche.htm
https://brasilescola.uol.com.br/doencas/tetano.htm
https://brasilescola.uol.com.br/doencas/poliomielite.htm
https://brasilescola.uol.com.br/biologia/sistema-imunologico-humano.htm


EMEB LETÍCIA BEATRIZ PESSA – EJA – 8º. ANO – SEMANA DE 04 A 10 DE MAIO

ATIVIDADE 1   - RESPONDA NO CADERNO: 

A) QUAL FOI A PRIMEIRA VACINA A SER DESCOBERTA?

B) QUEM CRIOU A PRIMEIRA VACINA?

C) VOCÊS SABEM O NOME DESSE MASCOTE?

ATIVIDADE 2 - Corrija as palavras destacadas nas frases, escrevendo-as de 
forma correta.

a) Por acaso ouve algum problema aqui?

b) A entrada fica na parte de traz do prédio.

c) Você quer um concelho?

d) Sua falta de censo de humor só traz confusões.

e) O médico disse que estou com o colesterol auto.

f) Ele nunca me fez mau.

ATIVIDADE 3 - Indique, em cada opção, se a forma correta de escrita da palavra 
é com ou sem acentuação gráfica.

a) ítem ou item

b) côco ou coco

c) baú ou bau

d) higiene ou higiêne
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e) juri ou júri

f) raíz ou raiz

MATEMÁTICA

Assistir os vídeos antes de desenvolver as atividades:

Vídeo 1: https://youtu.be/AW_w4Vf-ZuY

Video 2: https://youtu.be/xuJKNG0SmdQ

Para realização das atividades, é importante que realizem todas as contas (quando necessário) 
e as deixem registradas no caderno para posterior correção. Caso tenha dúvida, não é proibido 
conferir o resultado na calculadora, “mas vê se não vai roubar!!!” 

ATIVIDADE 4 -  Qual é o perímetro do terreno abaixo? 

 

 ATIVIDADE 5 -   Deseja-se cercar um terreno de forma retangular que tem 12 m
de frente por 25 m de fundos, dando três voltas com arame farpado em torno 
dele. Quantos metros de arame serão necessários?

  

ATIVIDADE 6 -  Uma sala retangular tem 7m de comprimento e 3,25 m de
largura.  A  porta  tem 90 cm de largura.  Quantos  metros  de  rodapé seriam
necessários para colocar nessa sala? (Trabalhar com apenas uma unidade de
medida, lembre que 1 m vale 100 cm, trabalhe com cm)

 

 

ATIVIDADE 7 -  Qual é o perímetro de um triângulo equilátero de lado 6cm? 
(equilátero: três lados com o mesmo comprimento)

 

  

ATIVIDADE 8 - Calcule o perímetro do pentágono ABCDE, em centímetros.

https://youtu.be/AW_w4Vf-ZuY
https://youtu.be/xuJKNG0SmdQ
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ATIVIDADE 9 - Calcule a medida do lado de um triângulo equilátero cujo 
perímetro mede 135 m.

 

ATIVIDADE 10 - O perímetro de um quadrado é igual a 30m. Calcule a 
medida do lado do quadrado. (Quatro lados com o mesmo comprimento)

 

ATIVIDADE 11 -  Num salão quadrado foram gastos 172m de rodapé. Sabendo-
se que esta sala tem apenas uma porta com 8 m de largura, pergunta-se: qual a 
medida do lado da sala?

 

ATIVIDADE 12 - Um jardim é quadrado e cada um de seus lados mede 114m.

A)    Se Eva andar a medida do contorno desse jardim, quantos metros ela vai
andar?

 B)     Se Ari der 3 voltas completas em torno desse jardim, quantos metros ele vai andar?
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CIÊNCIAS

Texto: Reprodução Humana

Na passagem da infância para a adolescência, várias transformações ocorrem em nosso corpo e

em nosso comportamento. 

Este período de transformações é chamado de Puberdade e inicia-se, em geral, entre 10 e 12

anos para as meninas e entre 12 e 14 anos para os meninos.

Nos meninos que estão tornando adolescentes, a voz se altera, nascem pelos no rosto, nas

axilas, no púbis e em outras partes do corpo. As meninas começam a menstruar, seus seios

crescem e nascem pelos nas axilas e púbis.  Em alguns de ambos os sexos,  engordam ou

emagrecem,  ficam  com  a  pele  cheia  de  espinha  e  passam  por  outras  transformações

comportamentais  como,  rebeldia,  insegurança,  mudança  de  humor,  desejo  de  experiências

novas .

É a partir da puberdade que o corpo se torna apto a realizar a função de Reprodução. Conhecer

nosso corpo e como ele funciona nos ajuda a entender melhor como somos e a tomar decisões

mais consciente.

Na puberdade, a glândula Hipófise começa a produzir os hormônios que vão atuar nos órgãos

genitais  masculinos  (Testículos)  e  femininos  (Ovários).  Onde  são  formadas  as  células

destinadas à reprodução sexuada, os gametas e os hormônios sexuais.

Os gametas masculinos são chamados de Espermatozoides e os gametas femininos de Óvulos.

Os hormônios sexuais desenvolverão as características típicas das mulheres e dos homens, são

as chamadas características sexuais secundárias descritas no início do texto.

O  hormônio  sexual  masculino  é  a  Testosterona  e  os  hormônios  sexuais  femininos  são  o

Estrógeno e a Progesterona.

ATIVIDADE 14 – Responda no caderno as seguintes questões:

a) Faça um relato de como foi a passagem de sua infância para a puberdade.

Expresse o que pensa a respeito das causas dessas transformações pelas

quais todos nós passamos em nossas vidas:

b) O que é reprodução?
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c) Quais são as substâncias que a hipófise estimula a produzir  quando age nos ovários e

nos testículos?

d) Cite três características sexuais secundárias dos meninos e das meninas.

HISTÓRIA

Objetivo: Analisar como foi o processo da independência dos EUA.

Independência dos Estados Unidos da América

O movimento pela Independência dos Estados Unidos ocorreu na virada da década de 1770

para  a  1780  e  deflagrou  uma  guerra  cujo  fim,  em  1783,  selou  a  autonomia

das Treze Colônias. A Declaração de Independência foi redigida e assinada em 04 de julho de

1776. Um dos elementos que tiveram grande peso na aceleração da independência foi a Guerra

dos Sete Anos (1756 -1763), isto é, a guerra travada na América do Norte entre ingleses e

franceses pela posse de terras.

A  Guerra  dos  Sete  Anos,  vencida  pelos  ingleses  com amplo  apoio  dos  colonos  que  ali  já

residiam, resultou na anexação de terras antes pertencentes aos franceses. Os colonos que já

estavam no novo continente pensaram que poderiam beneficiar-se de tais terras como despojo

de guerra, mas a coroa inglesa tinha outros planos: destinar as novas terras para novos colonos

que viriam da Inglaterra para ocupá-las.

Além disso, outros fatores contribuíram para um crescente sentimento de revolta por parte dos

colonos, como as restrições fiscais da coroa inglesa conhecidas como Leis Proibitivas. Uma

dessas leis, a Lei do Selo, promulgada em 1765, foi imposta aos colonos após a guerra contra

os franceses, objetivando tirar a Inglaterra do prejuízo resultante dos gastos militares. O arrocho

da  Lei  do  Selo  previa  a  impressão  de  um  selo  real  em  todos  os  produtos  para  que  eles

pudessem  circular  como  mercadorias  certificadas,  gerando  um  dispendioso  gasto  para  os

produtores.

Outras dessas leis, a do Imposto Sobre o Chá,  foi  o principal vetor para a revolta contra a

Inglaterra. Em 1770, cinco pessoas que protestavam contra essa lei na cidade de Boston foram

assassinadas pela guarda inglesa. Uma onda de boicotes às determinações da coroa inglesa

sobreveio após esse fato. Em dezembro de 1773, alguns colonos disfarçaram-se de índios e

entraram no Porto de Boston para jogar as sacas de chá da Companhia das Índias Ocidentais,

rival do chá americano, ao mar. Essa afronta aos ingleses ficou conhecida como Festa do Chá

de Boston, fato que deu origem a um dos mais sólidos movimentos políticos conservadores dos

Estados Unidos.
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O clima de insatisfação e revolta contaminou muitos dos colonos, inclusive alguns que antes não

estavam  a  favor  do  choque  com  a  coroa  inglesa.  Entre  os  líderes,  estavam  os  nomes

de Thomas Jefferson, Samuel Adams, Richard Lee e Benjamin Franklin, que organizaram,

na  Filadélfia,  em  abril  de  1775,  o  Primeiro  Congresso  Continental,  onde  foi  elaborada  a

declaração de direitos sob inspiração iluminista. Em 10 de abril  de 1775, ocorreu o primeiro

combate em Lexington entre tropas reais e milícias de colonos. Outros combates ocorreram em

Concord e Bunker Hill.

No ano seguinte, em 04 de julho de 1776, houve o Segundo Congresso Continental, em que foi

redigida a Declaração de Independência e houve a criação do exército colonial, que enfrentou

com mais propriedade o exército inglês. Nos anos que se seguiram, as batalhas vencidas pelos

colonos americanos, sobretudo após a ajuda de espanhóis e franceses, acabaram por solidificar

a autonomia dos EUA.

ATIVIDADE 15 – Leia atentamente o texto, e depois responda em seu caderno:

a) Em que ano foi proclamada a independência dos EUA?

b) Quem foi o primeiro presidente dos Estados Unidos?

c) O que foi a Lei do Chá e qual a sua importância para a revolta que conduziu os EUA para a

independência?

GEOGRAFIA

Meios de transporte: como eles revolucionaram a história humana

Os meios  de  transportes  foram essenciais  para  o  desenvolvimento  das  sociedades  porque

melhoraram o deslocamento de pessoas e cargas. Os Meios de transporte englobam os meios

destinados ao transporte de pessoas ou de cargas, podendo ser terrestres, fluviais e aéreos.

A palavra transporte é um conceito ligado ao movimento de mercadorias e de pessoas feito de

um local ao outro.

Os meios de transporte são as formas de se deslocar, utilizando motocicleta, lancha, carro, avião

etc.
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A história dos meios de transporte

Para que a humanidade evoluísse, foi necessário o desenvolvimento dos meios de transporte. O

homem buscava o aperfeiçoamento do transporte, para assim suprir suas necessidades, como

obter alimentos, construir suas casas, atravessar rios, fazer guerra etc.

Na atualidade, as pessoas conseguem se locomover pelo planeta todo com relativa facilidade,

porém nem sempre foi assim.

O ser humano: de nômade a sedentário

Antigamente, os homens eram nômades e apenas suas pernas eram o meio de transporte. Eles

vagavam de um lugar ao outro buscando abrigo e alimentos. Quando surgiu a agricultura e a

domesticação de animais, os homens se tornaram sedentários. E no sedentarismo era essencial

que os meios de transportes evoluíssem. Surgiu então a domesticação dos animais de tração,

tais como cavalos, boi, camelo. Também foram capazes de construir os primeiros barcos.

A invenção da roda foi um salto nos meios de transporte.
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Por volta de 6 mil anos atrás, a roda foi inventada. Com isso, a humanidade deu um salto na

evolução dos meios de transporte.  Com a roda,  foi  possível  transportar mais mercadorias e

pessoas com rapidez. Com a roda também vieram os primeiros veículos e isso facilitou a vida

dos povos.

Mas foi a partir da Primeira Revolução Industrial (século XVIII), que a tecnologia aumentou a

quantidade e a eficiência dos meios de transportes. Com a invenção do motor a vapor, surgiu a

locomotiva, meio de transporte revolucionário que se espalhou pelas nações industrializadas.

Depois veio a invenção do motor a combustível fóssil e foi inventado o automóvel.

Tipos de Meios Transportes

Conforme o local do deslocamento, os meios de transporte são classificados em:

Terrestres: deslocam-se na terra (ruas, estradas, rodovias) e são classificados em ferroviário,

rodoviário e metroviário.

Os  meios  de  transporte  terrestres  podem  ser  trem,  ônibus,  metrô,  carro,  moto,  caminhão,

bicicleta etc.

Aquáticos ou hidroviários são os meios de transporte que se deslocam na água, por meio de

barcos,  navios,  balsas,  canoas.  São  classificados em marítimo (mar),  fluvial  (rio)  e  lacustre

(lago).

Aéreos são os meios de transporte que se deslocam no ar. Foi a mais recente criação e é a mais

rápida. Exemplos: aviões, helicópteros, balões e dirigíveis.

Dutoviários ou transporte tubular, são aqueles feitos por meio de tubos, para transportar gases e

fluidos.
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Curiosidades

A bicicleta foi inventada há quase 200 anos, só que no início ela se chamava celerífero.

O elevador é o meio de transporte mais seguro do mundo. O avião é o segundo mais seguro.

A primeira corrida de automóveis do mundo ocorreu em Paris (1894), só que os carros não

podiam ultrapassar 12,5 km/h.

O meio de transporte mais utilizado no Brasil é o terrestre e quase 80% das mercadorias são

levadas por caminhões.

O maior avião comercial do mundo é o Airbus A 380 e nele cabem 555 passageiros. Ele entrou

em atividade em 2006.

ATIVIDADE 16 – Após ler atentamente, responda em seu caderno:

a) Qual a importância dos meios de transporte na história da humanidade?

b) Quais as principais modalidades de meios de transporte?

c) Qual o meio de transporte mais utilizado no Brasil?

ARTE

Objetivos:  -  Conhecer e explorar diferentes repertórios visuais;  -  Conhecer e interagir com

obras artísticas e do patrimônio cultural em instituições culturais (por meio físico ou virtual).

Contextualização

A Arte Egípcia nasceu há mais de 3000 anos a.C. e está ligada à religiosidade, visto que a

maior parte das suas estátuas, pinturas, monumentos e obras arquitetônicas se manifesta em

temas religiosos. Assim, o interior dos templos, bem como as peças ou espaços relacionados

com o culto dos mortos, eram artisticamente elaborados. Os túmulos são um dos aspectos mais

representativos da arte egípcia. Isso porque os egípcios acreditavam na imortalidade da alma e

acreditavam, ainda, que a alma poderia sofrer eternamente caso o corpo fosse profanado. Daí

decorre a mumificação e o caráter monumental do local onde as múmias eram colocadas, cujo

objetivo era protegê-las pela eternidade.
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Pintura Egípcia

O faraó contratava artistas para desenhar nas paredes pirâmides - túmulos dos faraós – a

representação detalhada da sua vida, de modo que essa arte registra parte da história do Egito.

A dimensão das pessoas e objetos não caracterizava uma relação de proporção e distância, mas

sim os níveis hierárquicos daquela sociedade. Assim, o faraó era sempre o maior dentre as

figuras representadas numa pintura.

As tintas utilizadas nessas pinturas eram extraídas na natureza: Preto (kem): associado à

noite  e  à  morte,  a  cor  preta  era  obtida  do  carvão  de  madeira  ou  de  piro  usite  (óxido  de

manganésio do deserto do Sinai). Branco (hedj): extraído da cal ou gesso, o branco simbolizava

a pureza e da verdade. Vermelho (decher): representava a energia, o poder e a sexualidade e

era  encontrado  em substâncias  ocres.  Amarelo  (ketj):  estava  associado  à  eternidade  e  era

extraído do óxido de ferro hidratado (limonite). Verde (uadj): simboliza a regeneração e a vida e

era obtido da malaquite  do Sinai.  Azul  (khesebedj):  extraído do carbonato de cobre,  o azul

estava associado ao rio Nilo e ao céu.
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ATIVIDADE 17: Responda em seu caderno: 

1. Quando surgiu a Arte Egípcia?

2. Observando a figura egípcia, o que você percebe como principal característica?

3. Os egípcios utilizavam cores da natureza na elaboração de suas artes. O que 

representavam as cores primárias: Vermelho, Amarelo e Azul?

4. De onde eram extraídas as tintas naturais?

5. Em que continente está localizado o Egito?
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