
EM “DR. ÁTILA FERREIRA VAZ” 

MATEMÁTICA   8ª SÉRIE A e B   5ª SEMANA 

Boa noite, queridos alunos das 8ª série A e B!  

 

Sejam muito bem vindos ao nosso 5º grupo de aulas remotas. 

Espero que estejam firmes em seus estudos, é claro! Mas, muito mais 

que isso, espero que essa fase passe logo, basta fazer a nossa parte. 

Mas, agora, é hora de trabalhar: como na semana passada, as aulas 

estarão esquematizadas da seguinte maneira: primeiro veremos novas 

atividades, na próxima semana faremos a correção comentada. O que vocês 

não entenderem é para perguntar nos plantões.  

            Vocês antes deste período pandêmico tinham muitas questões em 

relação aos Números Inteiros, por esse motivo em todas as nossas aulas, trago 

uma atividade para reflexão e resolução do problema. Também iniciamos a 

resolução de situações problema com Regra de Três Simples, aonde a primeira 

exigência era o cálculo mental para a resolução. Em seguida procuramos 

resolver de forma sistematizada. Daremos continuidade às atividades que 

foram propostas para o semestre com muitos exemplos e exercícios. No final 

das atividades propostas estaremos fazendo as correções das atividades das 

aulas anteriores. 

Usem a calculadora sempre que preciso e não se desesperem se teve 

algo que vocês não conseguiram fazer: quando retornarmos, daremos um jeito!  

Uma ótima semana de estudos a todos nós! 

 

Um abraço, 

 

 

 Professora Magda,      - maio/2020 

 

 

 

 



Objetivos da aula: 

- Comparar, ordenar, ler e escrever números inteiros; 

- Resolver problemas que envolvam cálculos (mentais ou escritos) com 

números naturais, por meio de estratégias variadas, com compreensão dos 

processos neles envolvidos, com e sem uso de calculadora. 

- Resolver problemas que envolvam razão e proporção; 

- Resolver problemas que envolvam regra de três simples. 

- Relembrar cálculos com porcentagens. 

 

 

Explorando a ideia de número positivo e de número negativo 

 

Acompanhe alguns exemplos de situações do cotidiano nas quais 

usamos números positivos, números negativos e o zero. 

 

 

 

Temperatura 

 

O grau Fahrenheit (° F) é uma unidade de temperatura proposta por 

Gabriel Fahrenheit em 1724. O grau Fahrenheit não é uma unidade 

do Sistema Internacional de Unidades.  

Na escala de Fahrenheit, as temperaturas de mudança de estado da 

água são as seguintes: 

• O ponto de fusão da água é de 32 graus F. 

• O ponto de ebulição da água é 212 graus F. 

Uma diferença de 1,8ºF é equivalente à de 1° grau Celsius. 

Fahrenheit ajustou a temperatura a zero (0°F), no ponto de 

congelamento de uma mistura de 50% de sal (cloreto de amônio) e 

gelo, e a 96 ° F, ele mediu a temperatura do sangue (usou a dos 

cavalos) 

 

A escala Fahrenheit é usada of icialmente em cinco países: 
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• Bahamas. 

• Belice. 

• Ilhas Cayman. 

• Palácio. 

• Estados Unidos da América. 

Além disso, esta unidade também é usada não oficialmente pela 

geração mais velha no Reino Unido, Austrália, África do Sul, Canadá, 

Irlanda, Índia e Jamaica. O motivo é que essa escala também foi 

usada nesses países no passado. Em outros países, a temperatura é 

expressa em graus Celsius, criada 20 anos depois. 

Essa escala está atualmente confinada nos países anglo-saxões, 

especialmente nos Estados Unidos. Os outros países anglo-saxões, 

no entanto, estão se adaptando a graus Celsius, pois desde os anos 

1960, alguns governos têm adotado políticas com tendência a adotar 

o Sistema Internacional e o uso de ºF para medição de 

temperatura foi substituído. . 

A escala Fahrenheit, tem o zero absoluto localizado a -459,67 ° F, 

para facilitar seu uso científico, a escala Rankine foi criada. A 

escala Rankine eleva 0 da escala Fahrenheit ao zero absoluto, 

semelhante ao que acontece entre a escala Kelvin e a escala Celsius. 

 

Quem foi Daniel Fahrenheit? 

 

Daniel Fahrenheit era um físico, engenheiro e soprador  de vidro de 

origem polonesa. Ele é o físico responsável por criar a escala que 

leva seu nome para medir a temperatura. Ele também é conhecido 

pela invenção do termômetro de álcool (1709), termômetro de 

mercúrio (1714) e pelo desenvolvimento de uma escala para 

medir temperaturas. 

Ele é um pioneiro da termometria exata, que ajudou a estabelecer as 

bases para a era da termometria de precisão, inventando o 

termômetro de mercúrio com tubo de vidro e a escala Fahrenheit. As 
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invenções de Fahrenheit marcaram o início da primeira revolução na 

história da termometria. Desde o início da década de 1710 até o 

início da era eletrônica, os termômetros de vidro e mercúrio estavam 

entre os termômetros mais conf iáveis e precisos já inventados 

.https://pt.solar-energia.net/termodinamica/propriedades-

termodinamicas/temperatura/fahrenheit 

 

A unidade padrão de medida de temperatura usada no Brasil é o grau 

Celsius (°C). 

 

 

 

     A medida de temperatura em que ocorre a passagem da água do estado 

líquido para o sólido, em determinadas condições corresponde a zero grau 

Celsius (°C). 

     As medidas de temperatura maiores do que o 0 °C são positivas. Por 

exemplo; +3 °C,+1,5 °C,+12°C e +31°C. Também podemos dizer que ela 

São “mais quentes” do que 0°C. 

     As medidas de temperatura menores do que 0 °C são negativas. Por 

exemplo: -4 °C, -1 °C, -0,5 °C e -10,8 °C. Também podemos dizer que elas 

“são mais frias” do que 0 °     c. 
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     Observe que: 

. os números negativos aparecem sempre com o sinal de - ; 

. os números positivos aparecem com o sinal de + ; 

. o número zero não é um número positivo nem negativo. 
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Você sabia? 

 

Até abril de 2018, a maior medida de temperatura registrada no Brasil foi de 

44,7 °C em Bom Jesus (PI), em 21 de setembro de 2005. Já a menor 

medida de temperatura dói de -11,1 °C registrada em Xanrerê (SC), em 

20 de julho de 1953. 

 

Fonte de consulta: MUNDO ESTRANHO. Ambiente.Disponível em 

https//mundoestranho.abril.com.br/ambientequal-e-o-recorde-de-frio-no-brasil-e-de-calor/ 

 

 

Nossas atividades estarão voltadas para a medida padrão utilizadas no 

Brasil °C (graus Celsius).  

 

 

 

1) Observe os termômetros e escreva no caderno a medida de 

temperatura, em °C, que cada um está marcando. 

 



a)       b) c) d)  

 

 

2) Escreva cada medida de temperatura, em °C. 

 

a) 3 graus Celsius abaixo de zero. 

b) 10 graus Celsius acima de zero. 

 

 

3) Se uma medida de 0 °C baixar 5 graus Celsius, então qual será a nova 

medida de temperatura? 

 

 

4) Se uma medida de temperatura de -1 ºC subir 7 graus Celsius, então 

qual será a nova medida de temperatura? 

 

 

 

5) Quais destes termômetros estão indicando medidas de temperatura 

negativa? 



   

 

Proporcionalidade 

 

Em uma papelaria havia uma promoção, as crianças tiraram conclusões 

usando ideia de proporcionalidade. 
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atacado-mboi-mirim 

OFERTA 

1 PACOTE COM 3 CANETAS 

POR 10 REAIS 
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Vamos estudar com mais profundidade o assunto proporcionalidade e 

muitas aplicações. 

 

Registre no caderno as questões e suas respectivas respostas. 

 

1) Quantas canetas da pra comprar com 50 reais? 

 

2) Qual é o preço de 4 pacotes de canetas? 

 

3) Quantos pacotes são necessários para comprar 18 canetas? 

 

4) Ao comprar 8 pacotes de canetas, uma pessoa vai comprar quantas 

canetas ao todo? E quantos reais vai gastar? 
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 Sabendo que 1 pacote tem 3 

canetas, se eu comprar 4 pacotes ficarei com 12 

canetas. 

 

Se com 10 reais dá pra comprar 

1 pacote, então com 30 reais dá pra compras 3 

pacotes de canetas. 

 

 

 

 

Se o preço de 3 canetas é 10 reais,então o preço 

de 6 canetas é 20 reais. 



 

 

Porcentagem com razão 

 

Você já trabalhou com a porcentagem antes e na maioria das vezes trabalha 

no seu dia a dia. Agora vamos usá-la com o conceito de razão. 

 

 

 

 

Por exemplo, calcular 40% de uma quantidade é o mesmo que calcular 2/5 

dessa mesma quantidade. 

40% é a razão entre 40 e 100, ou seja: 400/100= 4/10=2/5 

 

Porcentagem é a razão que tem o 2º termo igual a 100. 

 

 

Atividades: 

 

1) Determine no caderno as frações irredutíveis correspondentes às 

seguintes porcentagens. 

Exemplo: 



75 % por cento é o mesmo que 75 sobre 100, ou seja, o inteiro está 

dividido em 100 partes e vamos usar somente 75 partes dessas 100 

partes. Lêem-se setenta e cinco centésimos (75/100). Se dividirmos o 

numerador e o denominador pelo maior número que divide os dois ao 

mesmo tempo, neste caso o número 25 que divide tanto o numerador 75, 

quanto o denominador 100, teremos como resultado ¾.  

 

 

 

 

a) 75% = 75/100 = ¾ 

b) 90% 

 

c) -20% 

 

d) 160% 

 

2) Determine no caderno a porcentagem correspondente a cada item. 

 

a) 7/20 

b) 0,3 

c) 0,28 

 

3) Em um restaurante há 80 fotografias autografadas por artistas e 

celebridades. Destas, 32 são coloridas. Qual a porcentagem de 

fotografias coloridas? 

 

4) Jaime é representante comercial. Ele passa 60% do tempo de 

trabalho dirigindo um carro. Em 40 horas semanais de trabalho, 

quantas horas Jaime passa dirigindo? 
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Hoje faremos as correções comentadas das atividades anteriores, 

observe o que você acertou, aquilo que errou, procure descobrir o 

real motivo. 

 

  

Copie e resolva as atividades a seguir em seu caderno de matemática: 

 

Observe o exemplo na letra A, as demais resolva em seu caderno.  

1) Apresente a razão entre as grandezas dadas e interprete o significado do 

resultado. 

  

  a) Um carro percorreu 200 km com 20 litros de combustível.  

  200/20= ou seja, você vai dividir o numerador pelo denominador 

 

200:20=10, ou seja, o carro percorreu 10 Km por litro de combustível. 

 

Observando o exemplo da letra A, as demais atividades  basta 

dividirmos o inteiro pelas partes exigidas, assim: 

 

b)  Um carro percorreu 400 km em 5 horas. 

400:5= 80 km por hora 

c) Uma costureira produz 200 camisetas em 5 dias de trabalho.  

200:5= 40 camisetas por dia 

d) Um CD com 12 músicas têm o tempo de duração total de 48 minutos. 

48:12=4 minutos em média cada música 

 

 

2)  Represente cada uma das situações na forma de razão.  

 

a) Em um concurso, foram inscritos 27 candidatos para uma vaga. 

Quantos candidatos por vagas?  

27/1 candidatos pra uma vaga. 



 

b) Gabriela precisava terminar uma lista de exercícios. Para isso, tinha de 

fazer 30 exercícios em 4 dias.  

30 dividido por 4 vai dar 7,5. 

R. 30/4 = 15/2 OU 7,5 EXERCÍCIOS/DIA. 

 

 

 

3) Determine o termo desconhecido da proporção.   

 Vamos exemplificar a letra (a) 

 

Você mai multiplicar o numerador 8 pelo denominador X: 8.X= 8X e  

multiplicar o denominador 32 pelo numerador 2=  32.2=64, agora você vai 

dividir os dois resultados: 64:8=8  

 

 

a) X=8       c) X=63       e) X=-5           

b) X=35     d) X=1            f) X=-3 

 

 

4) Numa prova de 50 questões, acertei 35, deixei cinco em branco e errei as 

demais. Qual é a razão do número de questões certas para o número de 

questões erradas? 

 

Vamos observar que 50 são o número de questões, 35 foi o acerto, 

5 deixadas em branco. Isso significa que 10 estavam erradas. Então 

a razão está em 35 que é o número de acerto, por 10 que é o 

número de erros.  

 

 

R. 35/10 = 7/2. 

 

 



5) Quando o brasileiro Joaquim Cruz ganhou a medalha de ouro nas 

Olimpíadas de Los Angeles, correu 800m em 100s. Qual foi sua 

velocidade média? 

Aqui vamos dividir os metros corridos pelo tempo gasto em 

segundos obtendo: 

 

R. 8 m/s. 

 

6) Três mulheres tornaram-se sócias de uma loja e permanecem 

trabalhando nela 2, 3 e 5 horas por dia. Se o lucro total, ao final de um 

ano foi de R$ 20 000,00 qual é o ganho de cada uma, supondo que a 

divisão seja feita em partes diretamente proporcionais às horas de 

permanência na loja? 

 

Aqui vamos dividir o ganho total pelo número de horas trabalhadas. 

R. Os valores serão R$ 4000,00, R$ 6000,00 e 10000,00, 

respectivamente 

 

 Copie e resolva as atividades a seguir em seu caderno: 

 

1)  Uma padaria produz 100 pães a cada quatro horas. Sabendo que 

ela fica aberta durante 16 horas, quantos pães ela produz durante 

um dia? 

 

a) 200      

b) 300 

c) 400 

d) 500 

e) 600 

Se a padaria produz 100 pães em 4 horas e fica aberta 16 horas, vamos 

dividir as 16 horas pelas 4 horas , pra saber quantas horas podem ter de 

produção de pães. 16:4=4 horas, multiplica pelo 100 pães, teremos como 

resultado 400 pães. 



 

 

2) Um carro percorre 120 km em duas horas se dirigir com velocidade 

constante de 60 km/h. Se esse mesmo carro percorrer esse trecho 

com velocidade constante de 40 km/h, quantas horas ele leva para 

completar o percurso? 

a) 2 horas 

b) 3 horas 

c) 4 horas  

d) 5 horas 

e) 6 horas 

 

120 km divididos por 40 km/hora teremos como resultado 3 horas. 

 

 

3) Uma confecção leva 4 dias para produzir 160 peças de roupas com 8 

funcionários. Se apenas 6 funcionários estiverem trabalhando, 

quantos dias leva para essa confecção produzir 300 peças? 

 

a) 12 

b) 10 

c) 8 

d) 6 

 

Vamos dividir as 160 peças pelos 4 dias, que vai dar 40 peças 

produzidas por dia. Dividindo entre os 8 funcionários, cada um 

produz 5 peças por dia. Se 6 funcionários estão trabalhando, isso 

significa uma produção de 30 peças por dia , dividindo a produção 

de 300 peças, teremos 10 dias para essa produção. 

 

 

 



4) Uma moto percorre 240 km utilizando 20 litros de gasolina. Quantos 

litros ela precisa para percorrer 360 km? 

 

a) 30 litros 

b) 28 litros 

c) 26 litros 

d) 24 litros 

 

Se dividirmos os 240 km pelos 20 litros de gasolina, saberemos 

quantos Km por litros, que serão 12 km. Em seguida vou dividir 360 

km pelos 12 km por litro que vai dar 30 litros. 

 

5) Uma lanchonete produz 480 sanduíches em 6 dias quando 4 

funcionários estão trabalhando. Quantos funcionários são 

necessários para que essa lanchonete faça 600 sanduíches em 4 

dias? 

a) 4 

b) 5 

c) 6 

d) 7 

e) 8 

 

6) Cinco galinhas botam 10 ovos por dia. Quantos ovos botam 12 

galinhas? 

 

24 ovos  

5 galinhas dividido pelo número de ovos dá 2 ovos por dia cada 

galinha, multiplicado por 12 galinhas dá 24 ovos. 

 

7) Doze máquinas produzem 2000 peças em 80 minutos. Quanto tempo 

é necessário para que metades dessas máquinas produzam 4000 

peças?  

320 minutos 



 

Se dividirmos o número de peças 2000 pelos 80 minutos, 

teremos 25 peças por minutos, 4000 peças dividido por 25 peças 

é igual à 160 minutos , multiplicado por dois que é metade das 

máquinas é igual a 320 minutos. 

 

8) Uma empresa consegue colocar 420 doces dentro de 6 caixas. 

Quantos doces cabem em 10 caixas? 

 

700 

Vamos pegar o total de 420 doces e dividir pelas 6 caixas pra saber 

quantos doces cabem em cada caixa, veremos que cabem 

exatamente 70 doces. Agora é só multiplicar pelas 10 caixas que vai 

dar 700.  

 

Vamos retomar algumas atividades com números inteiros. 

 

Estas atividades são para refletirmos o conceito básico dos números inteiros. 

 

1) Registre no caderno usando números positivos, números negativos e o 

zero. 

 

a) Uma altitude que mede 60m acima do nível do mar 

+60 m 

 

b) A medida de altitude ao nível do mar. 

0 

 

c) Uma altitude que mede 45m abaixo do nível do mar. 

-45 m 

d) Um depósito de R$100,00. 

+100 

e) Uma retirada de R$80,00. 

- 80 



f) Um depósito de R$50,00 seguido de uma retirada de R$70,00.  

+50-70= -20 

 

2) Para fazer algumas retiradas de dinheiro, Luís precisou utilizar o cheque 

especial da conta bancária. Neste extrato bancário da conta dele, 

observe que o saldo era positivo nos dias 5/2 e 10/2, de 

+R$400,00+R$330,00, respectivamente, e era negativo no dia 7/2, de –

R$50,00. Quais eram os saldos nos dias 15/02, 20/02 e 26/02? Copie no 

caderno o extrato bancário e escreva os saldos em frente às respectivas 

datas. 

 

 

EXTRATO BANCÁRIO 

DATA MOVIMENTAÇÃO DA 

CONTA 

SALDO 

05/2  +R$400,00 

07/2 Retirada de R$450,00 -R$50,00 

10/2 Depósito de R$380,00 +R$330,00 

15/2 Retirada de R$ 350,00 -R$20,00 

20/2 Retirada de R$ 100,00 -R$ 120,00 

26/2 Depósito de R$200,00 +R$ 80,00 
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Atividades para EJA II de Português - 8ª série- Semana 5 

 O objetivo dessa atividade é desenvolver a leitura e compreensão 

de texto, ampliação de vocabulário com pesquisa a dicionário ou 

internet, interpretação de texto narrativo - conto moderno. 

Conforme estudado em sala de aula antes do período da pandemia, 

o texto narrativo literário apresenta algumas características básicas, 

que podem ser assim resumidas: narrador, personagens, tempo, 

espaço, enredo. 

Nessa atividade estudaremos a partir da leitura, compreensão e 

análise de texto narrativo de ficção, o conto A Velha 

Contrabandista, escrita por Stanislaw Ponte Preta, pseudônimo do 

escritor Sérgio Porto.  

Texto: 

A Velha Contrabandista  

 

Diz que era uma velhinha que sabia andar de lambreta. Todo dia 

ela passava pela fronteira montada na lambreta, com um bruto saco 

atrás da lambreta. O pessoal da Alfândega - tudo malandro velho - 

começou a desconfiar da velhinha. 

 

Um dia, quando ela vinha na lambreta com o saco atrás, o fiscal da 

Alfândega mandou ela parar. A velhinha parou e então o fiscal 

perguntou assim pra ela: 

 

- Escuta aqui, vovozinha, a senhora passa por aqui todo dia, com 

esse saco aí atrás. Que diabo a senhora leva nesse saco? 

 

A velhinha sorriu com os poucos dentes que lhe restavam e mais 

outros, que ela adquirira no odontólogo, e respondeu: 

 

- É areia! 

 

Aí quem sorriu foi o fiscal. Achou que não era areia nenhuma e 

mandou a velhinha saltar da lambreta para examinar o saco. A 

velhinha saltou, o fiscal esvaziou o saco e dentro só tinha areia. 

Muito encabulado, ordenou à velhinha que fosse em frente. Ela 

montou na lambreta e foi embora, com o saco de areia atrás. 

 



Mas o fiscal desconfiado ainda. Talvez a velhinha passasse um dia 

com areia e no outro com muamba, dentro daquele maldito saco. 

No dia seguinte, quando ela passou na lambreta com o saco atrás, 

o fiscal mandou parar outra vez. Perguntou o que é que ela levava 

no saco e ela respondeu que era areia, uai! O fiscal examinou e era 

mesmo. Durante um mês seguido o fiscal interceptou a velhinha e, 

todas as vezes, o que ela levava no saco era areia. 

 

Diz que foi aí que o fiscal se chateou: 

 

- Olha, vovozinha, eu sou fiscal de alfândega com 40 anos de 

serviço. Manjo essa coisa de contrabando pra burro. Ninguém me 

tira da cabeça que a senhora é contrabandista. 

 

- Mas no saco só tem areia! - insistiu a velhinha. E já ia tocar a 

lambreta, quando o fiscal propôs: 

 

- Eu prometo à senhora que deixo a senhora passar. Não dou parte, 

não apreendo, não conto nada a ninguém, mas a senhora vai me 

dizer: qual é o contrabando que a senhora está passando por aqui 

todos os dias? 

 

- O senhor promete que não "espáia"? - quis saber a velhinha. 

 

- Juro - respondeu o fiscal. 

 

- É lambreta. 

Stanislaw Ponte Preta 
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Questões: 

1) Dê sinônimos ou explique o sentido das seguintes palavras do 

texto: 

 

a) alfândega: 

 

b) contrabando: 

 

c) lambreta: 

 

d) odontólogo: 

 

 

2) Qual o foco narrativo (narrador-observador ou narrador-

personagem) do conto? Explique sua resposta. 

 

 

3) Quem são as personagens dessa história? 

 

4) Os fatos ocorrem (assinale): 

A. num posto de gasolina. 

B. numa estrada do interior. 

C. num posto de alfândega na fronteira. 

D. na fronteira do Brasil com o Paraguai. 

 

5) Por que os fiscais da alfândega começaram a desconfiar? 

 

 

6) No trecho "O pessoal da alfândega - tudo malandro velho - 
começou a desconfiar da velhinha", o que o autor quis dizer 
com malandro velho? 
 



7) Por quanto tempo o fiscal ficou parando a velhinha para 
verificar o que havia no saco que ela carregava? 

 

 

8) Qual o truque utilizado pela velhinha para enganar os fiscais 
da alfândega? 
 

 

 

9) No final do texto, as personagens fazem um acordo. Qual o 
acordo proposto pelo fiscal? 
 

 

 

10)  Qual é a grande surpresa do desfecho (final) da história? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ATIVIDADE DE: LÍNGUA INGLESA 8ª SÉRIE A e B 

Alfabeto em inglês e pronuncia das letras e silabas 

Objetivo: familiarizar os alunos com as pronuncias corretas da 
língua Inglesa e aplicar a elas o verbo to be. 

EXERCÍCIOS: 

(continuação da semana anterior) 

PRESENTE CONTINUOUS: 

 Questão (1) 

 - Julgue os itens abaixo (VERDADEIRO ou FALSO), depois 

marque a seqüência CORRETA: 

 ( ) I am working very hard. 

 ( ) The old ladies are singing their favorite song. 

 ( ) The boys are writing letters. 

 ( ) Karen is making a cake. 

 a) F, V, V, F  

b) V, F, F, V 

 c) V, V, V, V 

 d) V, F, V, V 

 

 Questão (2) 

 - Qual dos verbos abaixo perde a última letra para o acréscimo do 

ING: 

 a) fix 

 b) prefer 

 c) use  

d) cost 

 

 



 Questão (3) 

 - De acordo com o estudo do Presente Contínuo, analise as frases 

abaixo e assinale a alternativa CORRETA: 

 “The women ________________ (wear) black clothes.” “Those 

boys _______________ ( look) at you.” 

 a) wearing / looking 

 b) is wear / are look  

c) are wearing / are looking 

 d) is wearing / are looking  

 

 Questão (4) 

 - Transformando a seguinte frase: “My sisters work so much”, para 

o Presente Contínuo, será: a) My sisters are so much. 

 b) My sisters are work so much.  

c) My sisters working so much. 

 d) My sisters are working so much. 

 

 Questão (5)  

- Analisando a frase: “Our children are facing problems of human 

heart.” Na forma interrogativa, será: 

 a) Are they facing problems of human heart? 

 b) They are facing problems of human heart? 

 c) Are our children facing problems of human heart? 

 d) Problems they are facing of human heart? 

  

 

 

 

 



HISTÓRIA 8ª SÉRIE A e B 

 

OBJETIVO DA ATIVIDADE: Contribuir para a informação e reflexão 

dos estudantes sobre a pandemia que está atingindo o mundo 

neste momento, estabelecendo comparações entre pandemia e 

epidemia, bem como desenvolver procedimentos de leitura e 

compreensão textual. 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO: Neste momento em que vivemos uma 

grave crise na saúde mundial é  muito importante buscarmos 

informações sobre essa realidade, buscando compreender as 

origens e as consequências desse fenômeno para a sociedade, 

bem como buscar referencial histórico para ampliar nossa visão 

acerca da realidade das pandemias e seus efeitos sobre a 

sociedade 

 

TEXTO: Pandemias 

 

Pandemia é uma definição usada para referir-se a uma 

doença que se espalhou por várias partes do mundo de 

maneira simultânea, havendo uma transmissão sustentada dela. 

Isso quer dizer que, em vários países e continentes, essa mesma 

doença está afetando a população, a qual está infectando-se por 

meio de outras pessoas que vivem na mesma região. 

Nem todas as doenças podem causar uma pandemia, 

entretanto, algumas podem espalhar-se rapidamente e causar a 

contaminação de milhares de pessoas. O caso mais recente em 

nossa história é a pandemia de COVID-19, decretada em 2020. É 

importante deixar claro que o termo pandemia não diz respeito à 

gravidade de uma doença, sendo o fator geográfico determinante 

para essa classificação, ou seja, temos uma pandemia quando uma 

doença, independentemente de sua gravidade, se espalha por 

vários países ao mesmo tempo, atingindo muitas pessoas em todos 

esses países. 



Uma pandemia é, por definição, muito mais ampla que uma 

epidemia. Qual a diferença, então? Epidemia é uma doença que se 

espalha por uma determinada região, pode até atingir mais de um 

país, mas não se espalha pelo mundo. Pandemia é uma doença 

que se espalha por diferentes regiões do mundo, atingindo muitos 

países. 

Quando uma doença se espalha por várias regiões, torna-se 

difícil prever o desfecho da história. Uma doença grave, por 

exemplo, ao atingir uma região pobre, pode causar uma grande 

devastação em virtude da falta de recursos para conter o avanço da 

enfermidade. Um exemplo significativo dessa situação é a 

preocupação das autoridades brasileiras com o número de leitos de 

hospital capazes de atender doentes graves do corona vírus, se os 

leitos disponíveis acabarem não será mais possível atender novos 

doentes que precisem de internação.  

A Itália foi um país onde o sistema de saúde se tornou 

incapaz de atender todos os doentes de COVID-19, por isso tantas 

pessoas morreram, porque não havia capacidade de atendimento 

para os doentes que iam sendo contaminados... milhares 

morreram...  

Além da COVID-19, outra pandemia recente foi a gripe 

H1N1. Essa pandemia, que ocorreu em 2009, levou várias pessoas 

à morte em virtude do avanço relativamente rápido do vírus da gripe 

A(H1N1)pdm09. De acordo com a OMS, em apenas oito semanas, 

o vírus da gripe H1N1 alcançou cerca de 120 territórios. No Brasil, a 

pandemia, que se finalizou em 2010, levou duas mil pessoas à 

morte. Vale destacar que, atualmente, existe vacina contra a gripe 

H1N1, liberada gratuitamente para alguns grupos, como idosos e 

pessoas com doenças crônicas. 

Já vimos, em textos de atividades anteriores, outros exemplos 

de pandemias que abalaram o mundo, como a Peste Negra, do 

século XIV, e a Gripe Espanhola, do início do século XX. Nos dois 

casos a quarentena, como vimos em nossa última atividade, 

sempre foi o único recurso de controle, até que remédios e 

tratamentos possam ser desenvolvidos.  

 

 

https://brasilescola.uol.com.br/doencas/gripe-a.htm
https://brasilescola.uol.com.br/doencas/gripe-a.htm
https://brasilescola.uol.com.br/biologia/virus-2.htm
https://brasilescola.uol.com.br/doencas/gripe.htm


Fontes: 

www.brasilescola/uol.com.br 

www.historianet.com.br 

 

 

 

 

EXERCÍCIOS 

 

1- O que é Pandemia? 

 

 

2- Diferencie Pandemia e Epidemia.  

 

3- Quais os grandes problemas que uma Pandemia pode trazer 

num país onde a população não cumpre quarentena e o sistema de 

saúde não é bem estruturado? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.brasilescola/uol.com.br
http://www.historianet.com.br/


EJA II  - ATIVIDADE DE GEOGRAFIA - 8ª SÉRIE 

IMPORTANTE: 

As atividades precisam ter o registro EM SEU CADERNO, com a 

data da realização, e a identificação do aluno /série, para 

posteriormente serem entregues ao professor, no final deste 

período de tele trabalho. 

Objetivo: analisar/interpretar/ comparar/ diferenciar e identificar 

dados, levando em consideração a leitura das informações 

apresentadas no mapa. 

Contextualização: para a realização desta atividade, você contará 

com sua capacidade de análise e interpretação das informações 

contidas em mapas, valendo-se de conceitos cartográficos básicos, 

estudados em sala de aula. 

                      ATIVIDADES PROPOSTAS, COM BASE NO MAPA 

DA DIVISÃO CONTINENTAL   

 

 

 

 

 



Atividade 1: 

Vamos relembrar alguns dos principais conceitos estudados em 

Cartografia, fazendo uma leitura pormenorizada de informações 

contidas no mapa apresentado. 

A) Estudamos em nossas aulas que todos os mapas devem 

apresentar um título, em função das informações por ele 

apresentadas. Qual seria o título deste mapa?  

 

B) Quais são os continentes que formam o planeta Terra? 

 

 

C) Quais são os principais oceanos da Terra? 

 

D) Qual o nome da linha imaginária que divide a Terra em duas 

porções iguais? 

 

 

E) Qual o nome da linha imaginária que divide o Globo em 

Hemisfério Oriental e Hemisfério Ocidental? 

 

F)  Responda os espaços  pontilhados abaixo: 

O maior dos continentes é a .....................................? 

A América está dividida em, ......................., 

................................, e ............................ 

As linhas imaginárias que determinam a latitude são 

denominadas de ......................., já as linhas que determinam 

a longitude são os .............................. 

O sistema de orientação/localização, que tem por base o 

traçado dos paralelos e dos meridianos, é denominado de 

............................................................ 

O meridiano zero grau é conhecido 

como........................................... 

O oceano que banha a costa oeste da América é o 

............................. 



O oceano que banha a costa brasileira é o 

.......................................... 

O Brasil é um país que está quase que inteiramente localizado 

no Hemisfério.............. 

O Brasil é cortado, ao norte, pela linha do........................... 

O Brasil é cortado, ao sul, pela linha do trópico de 

........................ 

O maior dos oceanos é o ................................. 

O continente gelado é denominado de ............................. 

O menor dos continentes é a ......................... 

 

                    Referência para a realização desta atividade - 

Mapa os continentes da Terra 

                                                    

https://escolaeducacao.com.br/os-continentes-da-terra/ 

 

                                                                                                                             

BOM TRABALHO.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://escolaeducacao.com.br/os-continentes-da-terra/


ATIVIDADES DE CIÊNCIAS – 8ª SÉRIE 

 

   OBJETIVOS: as atividades foram elaboradas para contribuir com 

a informação dos estudantes. Para realiza-las será ler, comparar, 

analisar e interpretar o texto. 

 

   CONTEXTUALIZAÇÃO: as atividades desta semana é uma 

continuidade da realizada anteriormente, o estudo do átomo, sua 

estrutura e constituição. 

 

Número Atômico (Z) 

Cada átomo possui o seu número atômico. Ele indica o número de 
elétrons e prótons do átomo. Se ele estiver com sua carga elétrica 
zero ele está neutro, ou seja, é um átomo neutro. 

O número atômico é indicado pela letra (Z). 

Número Atômico é o número de prótons e elétrons (átomo neutro) 
que existem no átomo. Exemplos: 

Na (sódio) Z=11 

He (hélio) Z=2 

V (vanádio) Z=23 

Br (bromo) Z=84 

Po (polônio) Z=84 

Pode-se dizer que o número atômico é igual ao número de prótons 
do núcleo. Se o átomo for neutro, é igual ao número de elétrons 
também. 

Z = p = é 

 

 

 



Número de Massa (A) 

 

Número de massa é o peso do átomo. É a soma do número de 
prótons (Z) e de nêutrons (n) que existem num átomo. 

 

A=p+n   ou   A=Z+n 

 

É este número que informa se o átomo é mais “leve” ou mais 
“pesado”. São os prótons e nêutrons quem dão a massa do átomo, 
já que os elétrons são muito pequenos, com massa desprezível em 
relação a estas partículas. Exemplos: 

Na (sódio) A = 23 

Se o Na tem A=23 e Z=11, qual o número de n (nêutrons)?  

A=23 

Z = p = é 

A = p + n 

23 = 11 + n 

N = 12 

 

A partir do Z, temos o número de prótons e de elétrons do átomo. A 
partir da fórmula A = p + n, isolamos o n para achá-lo, substituindo o 
A e o p na fórmula. Então podemos utilizar também a fórmula: 

n = A–p 

 

 

 



  Leia o texto com atenção e responda 

1) O que é número atômico? Qual letra o representa?  
 

2) O número atômico do átomo do elemento químico potássio 
(K) é 19. Qual o número de prótons existente no núcleo 
existente neste átomo?  
 

3) O que é número de massa? Qual letra o representa? 
 
 

4) O átomo de cálcio (Ca) possui 20 prótons e 20 nêutrons em 
seu núcleo. Qual seu número de massa (A)? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ATIVIDADE ARTES – 8ª SÉRIE 

  

OBSERVE O CÍRCULO CROMÁTICO ABAIXO  E LEIA O TEXTO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAS ARTES, DEFINIMOS 

COMO CORES PRIMÁRIAS AQUELAS QUE NÃO PODEM SER 

OBTIDAS MEDIANTE MISTURA DE NENHUMA OUTRA COR. 

ESSAS: AMARELO, AZUL E VERMELHO. 

É POR MEIO DA MISTURA DESSAS TRÊS CORES QUE 

OBTEMOS AS OUTRAS CORES SECUNDÁRIAS. ESSAS: 

AMARELO + VERMELHO = LARANJA 
VERMELHO + AZUL = ROXO OU VIOLETA 

AZUL + AMARELO = VERDE 

AS CORES COMPLEMENTARES SÃO AS CORES QUE SE 

ENCONTRAM NO CÍRCULO CROMÁTICO EM POSIÇÕES 

EXATAMENTE OPOSTAS. ESSAS TONALIDADES DE CORES 

SÃO AS QUE POSSUEM MAIOR CONTRASTE ENTRE SI.  



 

 

 

 

 

 

 

FONTE: https://www.pinterest.ch/pin/309200330665730278/ - acessado 08/05/2020 

https://www.acessa.com/viver/arquivo/ser_holistico/2004/07/01-cromo/ - acessado 08/05/2020 

https://brasilescola.uol.com.br/artes/cores-primarias.htm - acessado 08/05/2020 

https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/artes/cores-complementares - - acessado 

08/05/2020 

 

SEMANA PASSADA FIZEMOS UMA ATIVIDADE SOBRE 

LINHAS E CORES USANDO COMO OBSERVAÇÃO UM QUADRO 

DO PINTOR MONDRIAN. NESSA SEMANA ESTUDEREMOS O 

CIRCULO CROMÁTICO. 

 

Objetivo da atividade: CONHECER O CÍRCULO CROMÁTICO 

Atividade:  

 

Responda em seu caderno: 

 

 

A. OBSERVANDO O CÍRCULO CROMÁTICO PODEMOS 

AFIRMAR QUE AS CORES PRIMÁRIAS SÃO:  

 

(   ) AMARELO, LARANJA E VERMELHO 

(   ) AZUL, ROXO E VERDE 

(   ) AMARELO, AZUL E VERMELHO 

https://www.pinterest.ch/pin/309200330665730278/
https://www.acessa.com/viver/arquivo/ser_holistico/2004/07/01-cromo/
https://brasilescola.uol.com.br/artes/cores-primarias.htm
https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/artes/cores-complementares


B.  RESPONDA AS MISTURAS DAS CORES: 

 

AZUL + AMARELO = ________________________ 

VERMELHO + AZUL = _______________________ 

AMARELO + VERMELHO = ___________________ 

 

C. LIGUE AS CORES COMPLEMENTARES:  

AZUL    ROXO 

AMARELO    LARANJA 

VERMELHO   VERDE 

 

 


