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EMEB TOM JOBIM 

ATIVIDADE 5  

8ªs séries A, B e C 

 

Prezados estudantes da EJA, 

Desejamos que todos estejam bem! 

 

Os Prefeitos das cidades do Grande ABC analisaram o avanço do 

número de casos da COVID-19 nas sete cidades e decidiram dar 

continuidade ao isolamento social como medida para enfrentar a 

pandemia. 

Segundo o portal de notícias Eagle News(www.eaglenews.com.br) em 

publicação do dia 04/05/2020, o índice de isolamento em Diadema em 

03/05/2020 foi de 64%. 

 

Para evitarmos a contaminação e a doença, precisamos continuar a 

ficar em casa e sair somente quando for extremamente necessário. 

 

As professoras e professores estão muito empenhados em preparar as 

atividades, que continuarão a ser disponibilizadas semanalmente. 

 

As atividades abaixo deverão ser realizadas nos cadernos ou folhas 

avulsas e precisarão ser apresentadas aos professores no retorno 

escolar! 

 

UMA ÓTIMA SEMANA DE APRENDIZAGENS PARA TODOS!!! 

 

http://www.eaglenews.com.br/
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CIÊNCIAS 

ATIVIDADE 5 - 8ªs séries A, B e C 

 

Professor: ALBERTO VISACHI 

 
Objetivo: Compreender que o hábito de higiene é o melhor caminho para evitarmos a 
transmissão de doenças. 
 
Contextualização: Diante da pandemia de coronavírus, das diferentes reações em cada parte 
do mundo e das dúvidas que o COVID-19 gera, uma recomendação é unanimidade entre 
especialistas: lavar bem as mãos com água e sabão. 
 
Atividades: As atividades no final do texto devem ser respondidas em folha avulsa e entregues 
ao retornarem as aulas. 

 
Por que o sabão funciona contra o coronavírus? 

 As pessoas normalmente pensam no sabão como algo suave, mas, do ponto de vista dos 

microrganismos, ele é muitas vezes extremamente destrutivo. “Lavar a mão com sabão é muitas 

vezes extremamente destrutivo para os microrganismos.” Por Ferris Jabr 

 
 Provavelmente começou com um acidente há milhares de anos. De acordo com uma 

lenda, a chuva levou a gordura e as cinzas de sacrifícios frequentes de animais para um rio 

próximo, formando uma espuma com a notável habilidade de limpar a pele e as roupas. Talvez 

a inspiração tenha tido uma origem vegetal nas soluções espumosas produzidas na fervura ou 

no maceramento de certas plantas. Seja como for, a descoberta do sabão alterou a história 

humana. Embora nossos ancestrais não pudessem prever isso, ele se tornaria uma de nossas 

defesas mais eficazes contra patógenos invisíveis. 

 As pessoas normalmente pensam no sabão como algo suave, mas, do ponto de vista dos 

microrganismos, ele é muitas vezes extremamente destrutivo. Uma gota de sabão comum diluída 

em água é suficiente para romper e matar muitos tipos de bactérias e vírus, incluindo o novo 

coronavírus que atualmente circula pelo globo. O segredo do poder impressionante do sabão é 

sua estrutura híbrida. 

 O sabão é feito de moléculas em forma de pino, cada uma delas com uma cabeça 

hidrofílica – que prontamente se liga à água – e uma cauda hidrofóbica, que evita a água e 

prefere se conectar com óleos e gorduras. Essas moléculas, quando suspensas na água, flutuam 

alternadamente como unidades solitárias, interagem com outras moléculas na solução e se 

montam em pequenas bolhas chamadas micelas, com a cabeça apontando para fora e a cauda, 

para dentro. 
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 Algumas bactérias e vírus têm membranas lipídicas que se assemelham a micelas de 

duas camadas, com duas faixas de caudas hidrofóbicas entre dois anéis de cabeças hidrofílicas. 

Essas membranas estão repletas de proteínas importantes que permitem que os vírus infectem 

células e realizem tarefas vitais que mantêm bactérias vivas. Os patógenos envoltos em 

membranas lipídicas incluem coronavírus, HIV, os vírus que causam hepatite B e C, herpes, 

ebola, zika, dengue e inúmeras bactérias que atacam o intestino e o trato respiratório. 

 Quando você lava as mãos com água e sabão, cerca qualquer microrganismo em sua 

pele com moléculas de sabão. As caudas hidrofóbicas das moléculas de sabão tentam evitar a 

água; no processo, elas se embrenham nos invólucros lipídicos de certos micróbios e vírus, 

rompendo-os. 

 "Elas agem como um pé de cabra e desestabilizam todo o sistema", disse o professor Pall 

Thordarson, chefe interino de química da Universidade de Nova Gales do Sul. Proteínas 

essenciais vazam das membranas rompidas para a água circundante, matando as bactérias e 

inutilizando os vírus. 

 Em conjunto, algumas moléculas de sabão interrompem as ligações químicas que 

permitem que bactérias, vírus e sujeira grudem nas superfícies, retirando-os da pele. As micelas 

também podem se formar em torno de partículas de sujeira e fragmentos de vírus e bactérias, 

prendendo-os em gaiolas flutuantes. Quando você enxágua as mãos, todos os microrganismos 

que foram danificados, presos e mortos por moléculas de sabão se vão. 

 No geral, desinfetantes para as mãos, como o álcool gel, não são tão confiáveis quanto o 

sabão. Os desinfetantes com pelo menos 60 por cento de etanol agem de forma semelhante, 

eliminando bactérias e vírus ao desestabilizar suas membranas lipídicas. Porém não conseguem 

remover microrganismos da pele com facilidade. Existem também vírus que não dependem de 

membranas lipídicas para infectar células, além de bactérias que protegem suas membranas 

delicadas com escudos resistentes de proteína e açúcar. Os exemplos incluem bactérias que 

podem causar meningite, pneumonia, diarreia e infecções de pele, bem como o vírus da hepatite 

A, poliovírus, o rinovírus e o adenovírus (causas frequentes do resfriado comum). 

 Esses micróbios mais resistentes são geralmente menos suscetíveis ao ataque químico 

de etanol e sabão. Mas a esfregação vigorosa com água e sabão consegue retirar esses 

micróbios da pele, o que em parte faz da lavagem das mãos algo mais eficaz que o desinfetante. 

O desinfetante à base de álcool é um bom plano B quando não há acesso ao sabão e à água. 

 Em uma era de cirurgia robótica e terapia genética, é ainda mais maravilhoso que um 

pouco de sabão na água, uma receita antiga e fundamentalmente inalterada, continue sendo 

uma de nossas intervenções médicas mais valiosas. Ao longo de um dia, pegamos todo tipo de 

vírus e microrganismos dos objetos e pessoas no ambiente. Quando tocamos distraidamente  

https://www.nsctotal.com.br/tag/coronavirus
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nossos olhos, nariz e boca – um hábito, sugere um estudo, que se repete a cada 2,5 minutos em 

média –, oferecemos aos micróbios potencialmente perigosos um portal para nossos órgãos 

internos. 

 Como base da higiene cotidiana, a lavagem das mãos foi amplamente adotada mais ou 

menos recentemente. Na década de 1840, o médico húngaro Ignaz Semmelweis descobriu que, 

quando os médicos lavavam as mãos, muito menos mulheres morriam após o parto. Na época, 

os micróbios não eram amplamente reconhecidos como vetores de doenças e muitos médicos 

ridicularizaram a noção de que a falta de higiene pessoal poderia ser responsável pela morte de 

seus pacientes. Ostracizado por seus colegas, Semmelweis acabou sendo internado em um 

asilo, onde foi severamente espancado por guardas e morreu de ferimentos infectados. 

Florence Nightingale, enfermeira e estatística inglesa, também promoveu a lavagem das mãos 

em meados da década de 1800, mas foi só na década de 1980 que o Centro de Controle e 

Prevenção de Doenças emitiu as primeiras diretrizes nacionais de higiene das mãos aprovadas 

no mundo. 

 A limpeza com água e sabão é uma das principais práticas de saúde pública que podem 

diminuir significativamente a taxa de uma pandemia e limitar o número de infecções, evitando 

uma sobrecarga desastrosa de hospitais e clínicas. Mas a técnica só funciona se todos lavarem 

as mãos com frequência e minuciosamente: produza uma boa espuma, esfregue as palmas e a 

parte de trás das mãos, entrelace os dedos, esfregue as pontas dos dedos contra as palmas das 

mãos e envolva e esfregue os polegares. 

 Ou, como disse recentemente a autoridade em saúde canadense Bonnie Henry: "Lave as 

mãos como se tivesse acabado de cortar uma pimenta jalapeño e precisasse trocar sua lente de 

contato." Mesmo as pessoas que são relativamente jovens e saudáveis devem lavar 

regularmente as mãos, especialmente durante uma pandemia, porque podem espalhar a doença 

para aqueles que são mais vulneráveis. 

 O sabão é mais do que um protetor pessoal; quando usado corretamente, torna-se 

parte da segurança comum. No nível molecular, ele desmancha as coisas, mas, no nível 

da sociedade, ajuda a manter tudo unido. Lembre-se disso da próxima vez que tiver 

vontade de ignorar o processo: a vida de outras pessoas está em suas mãos. 

The New York Times Licensing Group – Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de 

reprodução sem autorização por escrito do The New York Times. 

 

Referencia: https://www.nsctotal.com.br/noticias/por-que-o-sabao-funciona-contra-o-coronavirus 

  

https://www.nsctotal.com.br/tag/higiene
https://www.nsctotal.com.br/noticias/por-que-o-sabao-funciona-contra-o-coronavirus
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Responda as atividades a seguir em folha avulsa: 

 

Coronavírus é uma família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo agente do 

coronavírus foi descoberto em 31/12/19 após casos registrados na China. Provoca a doença 

chamada de coronavírus (COVID-19). 

Fonte: https://coronavirus.saude.gov.br. Acesso em: 27 março 2020.  

 

Baseando-se nos seus conhecimentos sobre esse vírus que tem preocupado as autoridades e a 

população em geral, responda:  

1 - Por que o COVID-19 se transformou em uma pandemia? 

 

2- Na sua opinião, porque a descoberta do sabão alterou a história humana? 

 

3- O sabão é mais do que um protetor pessoal; quando usado corretamente, torna-se parte da 

segurança comum. No nível molecular, ele desmancha as coisas, mas, no nível da sociedade, 

ajuda a manter tudo unido. Nesse parágrafo, qual é a frase que está relacionada a química? 

 

4- Por que bactérias que podem causar meningite, pneumonia, diarreia e infecções de pele, bem 

como o vírus da hepatite A, poliovírus, o rinovírus e o adenovírus (causas frequentes do resfriado 

comum), são menos suscetíveis ao ataque químico de etanol e sabão? 

 

5- Como age o sabão e o álcool na destruição das bactérias e na maioria dos vírus? 

 

 
6- Analise o esquema a seguir e faça o que se pede: 

 

Assinale a alternativa correta quanto ao número de elementos químicos, moléculas e átomos, 
respectivamente: 

a) 3, 10 e 22 

b) 4, 11 e 21 

c) 5, 10 e 21 

d) 3, 10 e 23 

e) 4, 11 e 24 
  

https://exercicios.mundoeducacao.bol.uol.com.br/exercicios-quimica/exercicios-sobre-representacao-atomos-moleculas-substancias-segundo-dalton.htm
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GEOGRAFIA 

ATIVIDADE 5 - 8ªs séries A, B e C 

 

Professor: EDVANILTON MARQUES BASTOS 

 

Objetivos: Entender as possibilidades de uma globalização mais justa. Avaliar o processo 

desigual da globalização pelo mundo. 

 

Contextualização: Analisar a proposta do Fórum Social Mundial para um mundo mais justo, 

preservando os recursos naturais e a responsabilidade social, promovendo um mundo mais 

igual.  

 

FÓRUM SOCIAL MUNDIAL 

 

 O Fórum Social Mundial ou FSM é um acontecimento anual, estruturado 

internacionalmente por representantes de organizações sociais de vários cantos do Planeta. Ele 

tem por meta conter uma globalização moldada pelos líderes do modelo capitalista-liberal - a 

face oculta dos grandes complexos multinacionais e das instituições governamentais, sempre 

ratificado pelos estadistas de cada país. 

 É importante frisar que o Fórum não se opõe ao movimento globalizador, mas propõe 

uma globalização tecida por interesses e responsabilidades mútuas, na qual todos têm seus 

interesses preservados e são interdependentes, algo como uma imensa teia de obrigações 

recíprocas e de direitos igualmente respeitados, principalmente os da própria natureza. É assim 

que seus integrantes e o criador deste evento, o engenheiro Oded Grajew, do Instituto Ethos de 

Empresas e Responsabilidade Social, imaginam o Fórum, como um meio essencial para 

promover a mudança do Globo. Daí seu slogan: Um outro mundo é possível. 

 Este espaço democrático e livre, dedicado ao amadurecimento de questões importantes, 

à discussão de conceitos e sugestões, ao compartilhamento de vivências significativas e ao 

planejamento de atitudes concretas, tem atraído a atenção e a adesão de inúmeras pessoas de 

todo o mundo. O primeiro fórum, realizado em Porto Alegre, capital gaúcha, em 2001, contou em 

média com dez a quinze mil participantes, número que se elevou a aproximadamente 120 mil em 

2009. Entre estes partícipes destacam-se habitantes da Europa, dos Estados Unidos e da 

América Latina, padrão que foi quebrado apenas em 2004, quando o evento foi transferido para 

Mumbai, cidade indiana. 

 Inicialmente o Fórum foi concebido como uma contraposição ao Fórum Econômico 

Mundial de Davos, reunido anualmente em Davos, na Suíça, no mês de janeiro, organizado pelas 

instituições mais poderosas do Planeta e por chefes políticos dos países mais ricos.  Hoje, 

porém, eles são normalmente realizados em datas distintas. O primeiro Fórum Social teve um 

caráter pioneiro; os que se seguiram a ele caracterizam-se por uma procura constante de 

propostas não convencionais, que sejam um contrapeso às ideias oficiais. Talvez por esse seu 

caráter alternativo, este evento atraia principalmente a presença de membros da esquerda 

https://www.infoescola.com/geografia/globalizacao/
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internacional, das mobilizações antiglobalização e das organizações sociais não 

governamentais. 

 O Fórum Social Mundial teve como sede a cidade de Porto Alegre em 2001, 2002, 2003 e 

2005; em 2004 ele foi extraordinariamente realizado em Mumbai, na Índia, integrando pessoas 

e movimentos de 117 países. No ano seguinte, o evento retornou para o Brasil e, em 2006, foi 

empreendida uma experiência inédita, a organização simultânea deste acontecimento em três 

pontos do Planeta – Bamako, em Mali; Caracas, na Venezuela; e Karachi, no Paquistão, aqui 

cancelado por conta de um terremoto intenso ocorrido em 2005 -, visando a interação dos 

continentes africano, americano e asiático. 

 Em 2007 o Fórum se deslocou para a África, mais precisamente para Nairóbi, no Quênia, 

e aí foi definido e vivenciado como “cinco dias de resistência cultural e celebração”.  No ano 

seguinte uma outra novidade, a substituição do formato tradicional por Uma Semana de 

Mobilização Global, que teve seu ápice no Dia de Ação Global, realizado no dia 26 de janeiro de 

2008, quando em todo o mundo se empreenderam atitudes, ocupações específicas, 

acontecimentos e atividades artísticas inspiradas em proposições e em configurações eleitas em 

todos os recantos do Globo. Em 2009 o evento migrou novamente para o Brasil, desta vez para 

Belém, capital paraense, aí sediado entre 27 de janeiro e 1° de fevereiro de 2009. 

Bibliografia: www.infoescola.com.br- acesso em 06/05/2020 

Atividade: 

Considerando o texto acima e as anotações em seu caderno que foram realizadas durante as 

aulas, copie as questões e responda em seu caderno: 

 
1ª) Quais são as metas do Fórum Social Mundial? 
R- 
 
 
2ª) Qual é a globalização proposta pelo Fórum Social Mundial? 
R- 
 
 
3ª) Assinale a alternativa correta: 
Em qual cidade aconteceram os primeiros encontros do Fórum Social Mundial? 
a) (   ) Porto Alegre     c) (   ) Curitiba 
b) (   ) São Paulo         d) (   ) Belo Horizonte 
 
 
4ª) Onde foi realizado o Fórum Social Mundial de 2004? 
a) (   ) Lisboa        c) (   ) Mumbai 
b) (   ) Berlim        d) (   ) Milão 
 
 
5ª) O Fórum Social Mundial é uma contraposição ao Fórum Econômico Mundial, de qual 
cidade? 
a) (   ) Davos           c) (   ) Roma 
b) (   ) Madrid         d) (   ) Tóquio 

https://www.infoescola.com/geografia/terremoto/
http://www.infoescola.com.br/
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MATEMÁTICA 

ATIVIDADE 5 - 8ªs séries A, B e C 

 

Professor: ARNALDO VIANNA 

 

 

OBJETIVOS:    

• Resolver situações-problemas envolvendo   números reais e, a partir delas, consolidar, 

ampliar e construir os significados da potência; 

• Construir procedimentos para efetuar e comparar cálculos com números reais na forma 

de radicais. 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO:   Antes de compreender as propriedades e técnicas de cálculo com 

radicais é preciso identificar os radicais com potências de expoente fracionário. Inicialmente os 

alunos poderão perceber que nas potências de expoente fracionário há 2 operações. 

    

 Observação: As atividades deverão ser feitas em folha separada, para ser entregues ao 

professor quando da volta às aulas. 

 

• OBSERVE O EXEMPLO ABAIXO: 

 

 

                  

   INDICE                    RADICAL                                   4² = 16       =        4X4=16 

           √𝟏𝟔
𝟐

 = 4   RAIZ                                          (4 ao quadrado é 16) 

          RADICANDO 

 

         POTENCIA = 4² = 4X4 = 16     É INVERSO DA RAIZ = √𝟏𝟔
𝟐

 = 4 

 

 

 

 

AGORA CALCULE: 
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Exemplo: 

Q120) 4³                                                       Q124)  25²  +   20²  =                 

                                                                                                                                      

4  X  4  X  4  = 64  

 

Q121) 22² =                                                     

 

 

 

Q122) 19² =                                                     

 

 

 

Q123)  14²  +  10 =                                                      

 

 

CALCULE: 

 

Q125) 13² =                                                   Q129) 13² =            

                                                                          

                                                                       

 

 

Q126) 14² -  10² =                                                    
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Exemplo:  

Q127) 32² =                                                    

 

32  X   32  =  1024 

 

Q127) 10² =                                                    

 

 

 

Q128) 19²  +  11² =                                                      

 

 

Q130) 12² =                                                               

                                                                          

                                                                       

 

Q131) 23²  -   22² =                                                   

 

                                                                             

 

Q132) 14² =                                                     

 

 

 

Q133) 33² =                                                     
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Q134) 23³ =                                                    

23  X 23  X  23  = 12167 

  

CALCULE: 

 

Q135) 29² =                                                               

                                                                             

                                                                       

 

Q136) 100² =                                                     

 

                                                                             

 

Q137) 23² =                                                     

 

 

 

Q138) 12² =                                                     

 

 

 

Q139) 33² =      

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIA: Tanto na teoria, quanto nos exemplos e exercício foi consultado o livro “MATEMÁTICA IDEIAS E 
DESAFIOS, AUTORAS: IRACEMA MORI E DULCE SATIKO ONAGA 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

ATIVIDADE 5 - 8ªs séries A, B e C 

 

Professora: MARGARIDA OLIVIA 

 

 

Objetivos: Estudo de texto, gêneros textuais, notícia. 

 

Contextualização: Inserir o aluno no meio em que vive por meio das leituras; um texto produz 

significado ao outro. 

 

Oi, turma! Vocês estão bem?  

Vamos fazer as atividades? 

Como sempre, copie o texto e as questões em seu caderno. 

 

Todo jornal impresso e televisionado é recheado de notícias, as quais fazem parte do nosso 

cotidiano e são importantes para nos mantermos atualizados. 

 

Notícia é um substantivo feminino e tem significado de informação, conhecimento, notificação.  

 

No âmbito da imprensa quer dizer o resumo de um acontecimento ou de um assunto. 

 

Portanto, um resumo não pode conter muitas linhas! A notícia deve comunicar o fato e não traçar 

argumentos sobre ele. 

 

O noticiário na TV ou a notícia no jornal e na internet deve responder algumas questões, como:  

1. Qual é o acontecimento? 

2. Onde ele ocorreu: em que cidade, estado, país?  

3. Quando aconteceu: em que dia, mês, ano? 

4. Por que aconteceu: o que está por trás?  

5. Quais foram as possíveis consequências? 

 

Fonte: https://brasilescola.uol.com.br/ 

 

 

Agora vamos observar os dois textos e, a seguir, analisá-los:  

https://brasilescola.uol.com.br/
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Texto 1: 

HOMEM TEM PARADA CARDÍACA DEPOIS DE ESPERAR 6 HORAS POR ATENDIMENTO 
EM FILA DA CAIXA 

 
Um homem de 55 anos teve um ataque cardíaco depois de passar seis horas na fila para atendimento 
na agência da Caixa Econômica Federal na Serra, na Grande Vitória, na manhã desta terça-feira (5). 
 
Fonte: Trecho de notícia retirado do Portal G1 (https://g1.globo.com/es/espirito-santo/noticia/2020/05/05/homem-tem-

parada-cardiaca-depois-de-esperar-6-horas-por-atendimento-em-fila-da-caixa.ghtml) 

Texto 2: 

NOTÍCIA DE JORNAL   

 Crônica de Fernando Sabino 

Leio no jornal a notícia de que um homem morreu de fome. Um homem de cor branca, trinta anos 
presumíveis, pobremente vestido, morreu de fome, sem socorros, em pleno centro da cidade, 
permanecendo deitado na calçada durante setenta e duas horas, para finalmente morrer de 
fome. 

Morreu de fome. Depois de insistentes pedidos de comerciantes, uma ambulância do Pronto 
Socorro e uma radiopatrulha foram ao local, mas regressaram sem prestar auxílio ao homem, 
que acabou morrendo de fome. 

Um homem que morreu de fome. O comissário de plantão (um homem) afirmou que o caso 
(morrer de fome) era alçada da Delegacia de Mendicância, especialista em homens que morrem 
de fome. E o homem morreu de fome. 

O corpo do homem que morreu de fome foi recolhido ao Instituto Médico Legal sem ser 
identificado. Nada se sabe dele, senão que morreu de fome. Um homem morre de fome em plena 
rua, entre centenas de passantes. Um homem caído na rua. Um bêbado. Um vagabundo. Um 
mendigo, um anormal, um tarado, um pária, um marginal, um proscrito, um bicho, uma coisa – 
não é homem. E os outros homens cumprem deu destino de passantes, que é o de passar. 
Durante setenta e duas horas todos passam, ao lado do homem que morre de fome, com um 
olhar de nojo, desdém, inquietação e até mesmo piedade, ou sem olhar nenhum, e o homem 
continua morrendo de fome, sozinho, isolado, perdido entre os homens, sem socorro e sem 
perdão. 

Não é de alçada do comissário, nem do hospital, nem da radiopatrulha, por que haveria de ser 
da minha alçada? Que é que eu tenho com isso? Deixa o homem morrer de fome. 

E o homem morre de fome. De trinta anos presumíveis. Pobremente vestido. Morreu de fome, 
diz o jornal. Louve-se a insistência dos comerciantes, que jamais morrerão de fome, pedindo 
providências às autoridades. As autoridades nada mais puderam fazer senão remover o corpo 
do homem. Deviam deixar que apodrecesse, para escarmento dos outros homens. Nada mais 
puderam fazer senão esperar que morresse de fome. 

E ontem, depois de setenta e duas horas de inanição em plena rua, no centro mais movimentado 

da cidade do Rio de Janeiro, um homem morreu de fome. 

Morreu de fome. 

https://g1.globo.com/es/espirito-santo/noticia/2020/05/05/homem-tem-parada-cardiaca-depois-de-esperar-6-horas-por-atendimento-em-fila-da-caixa.ghtml
https://g1.globo.com/es/espirito-santo/noticia/2020/05/05/homem-tem-parada-cardiaca-depois-de-esperar-6-horas-por-atendimento-em-fila-da-caixa.ghtml
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(Fernando Sabino. As melhores crônicas de Fernando Sabino, 1986.) 

Fonte: 
https://www.objetivo.br/arquivos/desafio/ensino_medio/Resolucao_Desafio_1serie_EM_Portugues_231117.pdf 

A palavra é sua – 8ª série – Maria Helena – Luft – Editora Scipione  

 

Tarefa: 

Depois de ler os textos com bastante atenção, responda as questões em seu caderno! Leia e 

releia quantas vezes for necessário. 

 

1 - Os dois textos tratam: 

A (   ) Da morte de modo geral. 

B (   ) Das desigualdades sociais e suas consequências nas vidas das pessoas. 

C (   ) Da vida e do destino de cada um de nós. 

 

2 - O texto do jornal trata de um fato recente enquanto a crônica de Fernando Sabino foi escrita 

há muito tempo, na década de 1980. O que há em comum nos dois textos? 

R –   

 

 

3 - Na crônica o narrador repetiu 21 vezes o fato de alguém morrer de fome! Na sua opinião, por 

que o autor repetiu tantas vezes a mesma ideia? 

R –  

 

  

4 - No quinto parágrafo, o morto recebe várias denominações, apelidos. Quem pensa que ele é 

tudo aquilo? Você concorda com isso? Por quê? 

R – 

 

 

5 - Os dois textos retratam dramas. Qual deles é o mais dramático, em sua opinião? Explique. 

R - 

https://www.objetivo.br/arquivos/desafio/ensino_medio/Resolucao_Desafio_1serie_EM_Portugues_231117.pdf
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6 - Agora você é o repórter e vai escrever uma notícia. Redija um texto curto sobre um fato que 

aconteceu no seu bairro, na sua cidade ou no seu país. Use a sua criatividade! 

 

  

 

 Não se esqueça de que agora temos um canal de comunicação, uma conta no WhatsApp 

para conversarmos. Podem mandar perguntas e dúvidas a qualquer momento. Vou responder 

entre 15h e 18h, OK? 

O número é 96249-0976. 

Mando as respostas dos exercícios dessa semana na próxima atividade. As respostas da 

atividade passada estão na página a seguir. 

 

Boa semana a todos! 

 

 

Correção da atividade anterior (atividade 4) 

Observe se suas respostas estão corretas. Confira as alternativas certas abaixo: 
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DENOTATIVO (1)     CONOTATIVO (2): 

 

1. (2) Meu pai é meu espelho 

2. (1) Quebrei o espelho do banheiro 

3. (2) Essa menina tem um coração de ouro. 

4. (2) A Praça da Sé fica no coração de São Paulo. 

5. (1) Fez um transplante de coração. 

6. (2) Você é mesmo mau: tem um coração de pedra. 

7. (2) Para vencer a guerra era preciso alcançar o coração do país.  

8. (2) Completou vinte primaveras. 

9. (1) Na primavera os campos florescem. 

10. (1) O metro é uma unidade de comprimento. 

11. (2) Estava tudo em pé de guerra. 

12. (1) Ela estava com os pés inchados. 

13. (2) É órfão de afeto. 

14. (1) Muito cedo ele ficou órfão de pai. 

15. (1) Caíram da escada. 

16. (2) O leão caiu num sono profundo. 

17. (1) Feriu-se na boca. 

18. (2) Vem o Flamengo apontando a boca do túnel. 

19. (1) O alpinista conseguiu escalar a montanha. 

20. (2) Ela disse uma montanha de absurdos. 

21. (1) Este cavalo venceu a corrida. 

22. (2) Você foi um cavalo durante a partida. 

23. (2) Nosso goleiro engoliu um frango naquele jogo. 

24. (1) Correu muito, mas não apanhou o frango carijó.  

25. (2) A tempestade já conspirava no ar. 

26. (1) O pescador vinha chegando. 

27. (2) O chão era uma confusão desolada de galhos. 

28. (2) A casa estava no meio de um vale que o sol beijava. 

29. (2) A varanda corria ao longo da face norte da casa. 

30. (1) Havia outros cães. 
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HISTÓRIA 

ATIVIDADE 5 - 8ªs séries A, B e C 

Professora: MARGARIDA OLIVIA – 8ª A 

Professor: ALEXANDRE – 8ª B E 8ª C 

 

Objetivo: Buscar uma melhor compreensão do significado das palavras e do sentido de 

pesquisar e interpretar. 

Contextualização: Conhecer alguns fatos sobre a Primeira Guerra Mundial. 

 

A Primeira Guerra Mundial  

(também conhecida como Grande) 

Data: 28 de julho de 1914 - 11 de novembro de1918 

Desfecho: Vitória dos Aliados: Fim dos impérios Alemão, Russo, Otomano e Austro-húngaro. 

Local: Oceano Pacífico, Oceano Atlântico, Oceano Índico, Europa, Ásia, África, Oriente  

 O final do século XIX e a 1ª década do século XX na Europa, foram marcados por um 

clima de confiança e otimismo. Os homens da época tinham a sensação de que a Europa teria 

o domínio definitivo sobre todos os continentes. Porém, por trás dessa aparência de tranquilidade 

estavam presentes graves problemas econômicos. 

 Soldados franceses atacam alemães durante a Primeira Guerra Mundial. 

 O mundo encontrava-se dividido e submisso às grandes potências europeias e aos 

Estados Unidos. Não existiam mais territórios sem dono e as grandes potências brigavam entre 

si na tentativa de expandir suas áreas de dominação econômica e política. 

 

Atividade:  

Nesta semana, disponibilizarei a CORREÇÃO da ATIVIDADE 1 (referente à semana de 30/03 

a 03/04 de 2020). 

 

Questões: 

1) Considerando o site acima e o seu conteúdo sobre a I GUERRA MUNDIAL busque no 

dicionário o significado das palavras desconhecidas. 

 

 As palavras que vocês não conhecem devem ser pesquisadas no dicionário ou na 

internet e escritas no caderno com o seu significado. 
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2) Em seguida escreva um pequeno texto do que você extraiu da pesquisa. 

 A PRIMEIRA GUERRA MUNDIAL É FRUTO DE UMA DISPUTA DOS PAÍSES 

INDUSTRIALIZADOS DO FINAL DO SÉCULO 19 NA EUROPA, PRINCIPALMENTE 

INGLATERRA, FRANÇA, ALEMANHA E ITÁLIA.  

 ESSES PAÍSES QUERIAM MATÉRIA-PRIMA E MERCADO CONSUMIDOR, POR ISSO 

VÃO PARTILHAR A ÁSIA. JÁ OS ESTADOS UNIDOS VÃO TENTAR DOMINAR O 

CONTINENTE AMERICANO. 

 

3) E por fim faça um desenho sobre o tema. 

Resposta pessoal. 

 

 

 

Fontes: 
https://pt.m.wikipedia.org > wiki » P. 
Primeira Guerra Mundial - Wikipédia, a enciclopédia livre 

  



19 
 

INGLÊS 

ATIVIDADE 5 - 8ªs séries A, B e C 

 

Professor: JOÃO EVANGELISTA 

 

Objetivo:  Reconhecer a importância da Língua Inglesa no mundo e sua influência nos dias atuais. 

 

Contextualização:  Recordar o tema já discutido em sala de aula.  

 

Atividade:  

A atividade desta semana será a CORREÇÃO DA ATIVIDADE 1 (referente à semana de 30/03 a 03/04 

de 2020). 

 

 REDUCING PLASTIC BAGS 

 The New York state bans plastic bags in shops. The ban starts on April 1. Shops can sell paper 

bags to customers. Now all shops must prepare for the change. They must pay fines if they break the 

law. 

 Govern of State says that there are too many plastic bags. The number of plastic bags is going 

up. It is important to reduce the number of plastic bags. In New York, people use more than 23 billion 

plastic bags every year. It is very bad for the environment. 

 

RESPOSTA:  

REDUZINDO SACOLAS PLÁTICAS 

 

 O estado de Nova York proíbe sacolas plásticas em lojas. A proibição começa em 1º de abril. 

Lojas podem vender sacos de papel para os clientes. Agora todas as lojas devem se preparar para a 

mudança. Elas devem pagar multas se infringirem a lei. 

 O Governo do Estado diz que há muitos sacos plásticos. O número de sacos plásticos está 

subindo. É importante reduzir o número de sacos plásticos. Em Nova York, as pessoas usam mais de 

23 bilhões de sacos plásticos por ano. É muito ruim para o meio ambiente. 

                                   

Fonte: https://www.newsinlevels.com/ 

  

https://www.newsinlevels.com/
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ARTE 

ATIVIDADE 5 - 8ªs séries A, B e C 

Professora: CONCEIÇÃO 

 

 

TEMA:  INTERVENÇÃO URBANA 

 

OBJETIVOS:  

● Conhecer e reconhecer a arte como forma de comunicação e expressão humana; 

● Reconhecer o grafite como uma manifestação artística em espaços não-convencionais; 

● Perceber as manifestações artísticas urbanas, em especial o grafite; 

● Conhecer e reconhecer artistas que dialogam com a cidade através da arte   urbana, o 

grafite. 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO: 

"Grafiti (do italiano graffiti, plural de graffito) é o nome dado às inscrições feitas em paredes, 

desde o Império Romano. Considera-se grafite uma inscrição caligrafada ou um desenho pintado 

ou gravado sobre um suporte que não é normalmente previsto para esta finalidade. Por muito 

tempo visto como um assunto irrelevante ou mera contravenção, atualmente o grafite já é 

considerado como forma de expressão incluída no âmbito das artes visuais, mais 

especificamente, da street art ou arte urbana - em que o artista aproveita os espaços públicos, 

criando uma linguagem intencional para interferir na cidade. Alguns artistas expoentes na arte 

do Grafite: Jean-Michel Basquiat, Os gêmeos, Banksy. 

O estilo grafite é conhecido pelo emprego de letras decorativas que se fundem e muitas vezes 

se confundem às imagens. É muito comum a representação de nomes e símbolos incorporados 

ao desenho e também o uso de elementos de volume como a perspectiva e sombras nas letras. 

A grande referência deste estilo é a cultura Hip-Hop." 

Fonte: http://douglasdim.blogspot.com/2011/09/grafite.html?m=1 

  

http://douglasdim.blogspot.com/2011/09/grafite.html?m=1
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Os Gêmeos - Google fotos 

OS GÊMEOS 

Os Gêmeos é uma dupla de irmãos gêmeos idênticos grafiteiros de São Paulo, nascidos em 

1974, cujos nomes reais são Otávio e Gustavo Pandolfo. Formados em desenho de comunicação 

pela Escola Técnica Estadual Carlos de Campos, começaram a pintar grafites em 1987 no bairro 

em que cresceram, o Cambuci, e gradualmente tornaram-se uma das influências mais 

importantes na cena paulistana, ajudando a definir um estilo brasileiro de grafite. 

Para saber mais, se possível, acesse o link: 

http://simplesmenteartes.com.br/2015/11/05/os-gemeos/ 

Se possível, assista ao vídeo: 

https://youtu.be/-XLrae8FcP8 

ATIVIDADE: 

1 - Leia o texto com atenção e siga as orientações: 

Antes era encarada como vandalismo, mas nos dias de hoje a arte urbana passou a ser vista como 

algo sofisticado e cool (é um adjetivo na língua inglesa e que significa “legal”, "descolado"). O grafite 

saiu das ruas e conquistou as galerias de arte, os outdoors, as passarelas de moda, chegando até 

mesmo, a gêneros de perfumaria e calçados.  

Fato é que muitas pessoas passaram a conhecer melhor a cultura do grafite e a se interessar pelos 

seus traços, cores e grafismos, associando-a, inclusive, a objetos de desejos. 

 

http://simplesmenteartes.com.br/2015/11/05/os-gemeos/
https://youtu.be/-XLrae8FcP8
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Selecionei 2 exemplos, mas você também pode contribuir, se puder, adicionando outros 

exemplos e/ou fazendo comentários. Acesse: 

https://photos.app.goo.gl/9yBoGUNQBt4AT1Li7 criado em 06 de maio de 2020.  

 

2 - Leia o texto abaixo, com atenção e depois responda as perguntas no seu caderno:  

Durante muito tempo visto como um tema irrelevante (pouca importância) ou simples 

contravenção (uma infração penal considerada como "crime menor"), atualmente, o grafite já 

adquiriu outro status.  É visto como uma forma de expressão inserida no campo das artes 

visuais, em particular, da street art ou arte urbana. Todavia ainda há quem não concorde e 

confunda o grafite com pixação.  Agora, responda em seu caderno: 

a) Na sua opinião, grafite é arte? Explique.  

b) Pixação é diferente de grafite? Explique.  

c) Sabemos que na história da humanidade, o homem altera e registra suas 

passagens pelo mundo. Quem são os pixadores, por que fazem e onde fazem? 

d) A cultura do Hip Hop é uma referência para o grafite? Explique.  

e) A Casa do Hip Hop é um espaço de arte educação em Diadema. Você conhece? 

Poderia dizer qual seu objetivo?  

f) Você conhece algum grafiteiro?  

g) Coloque "V" de verdadeiro ou "F" de falso: 

      (  ) A pichação com "ch", pode ser qualquer rabisco feito em propriedades sem 

autorização. Já a pixação ou pixo com "x" nomeia a prática feita em São Paulo e é 

reconhecida por um estilo de letra específico, o tag (tipo de rabisco) reto, de formas 

pontiagudas.  

 

3 - Em meio à pandemia de COVID-19, o Ministério da Saúde está mobilizando a população a 

fabricar as próprias máscaras. Podem ser utilizados materiais encontrados no dia a dia, como 

camisetas ou outras roupas em bom estado de conservação, até tecido não tecido (TNT). 

PROPOSTA:  

● Crie sua própria máscara com inspiração na arte do grafite.  

● Faça registros fotográficos e/ou vídeos para futura apresentação.  

● Caso queira, você poderá inserir suas fotos com seu nome e série e, também, 

fazer comentários no link abaixo, para que possamos apreciar juntos: 

https://photos.app.goo.gl/xQFWN97Vq8PdLRJ27  criado em 07 de maio de 2020.  

https://photos.app.goo.gl/9yBoGUNQBt4AT1Li7
https://photos.app.goo.gl/xQFWN97Vq8PdLRJ27
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Bons estudos e fique bem!  
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