
EM “DR. ÁTILA FERREIRA VAZ” 

MATEMÁTICA - 8ª SÉRIE A e B 

Boa noite meus amados alunos e minhas amadas alunas das 8ª séries A e B!  

Bem vindos a mais esta aula de revisão dos conteúdos de Matemática. 

Hoje, vamos retomar alguns pontos que já foram trabalhos no decorrer 

do processo. Faremos uma revisão dos conteúdos que já foram discutidos e 

resolvidos. Iniciaremos fazendo alguns exercícios comentados com expressões 

numéricas, faremos as atividades até vocês terem bem definidos os conceitos 

dos símbolos e a ordem de resolução das mesmas. Ainda tentaremos resolver 

de forma lógica algumas questões que aparecerão nas expressões como 

potenciação e radiação conceito básico que foi adquirido por vocês na 5ª, 6ª e 

7ª série; não tenham medo e nem receio, pois vocês podem recorrer às 

pesquisas e plantões de dúvidas. É simples, basta prestarmos bastante 

atenção! Em seguida vamos realizar a correção das atividades da aula anterior. 

O que vocês não entenderem é para perguntar nos plantões.  

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

algo que vocês não conseguiram fazer, afinal a vida é um eterno aprendizado!  

Uma ótima semana a todos nós! 

 

Saudades, 

 Professora Magda, 😊- junho/2020 

 

 

Objetivos da aula:  

- Revisar conteúdos já trabalhos. 

- Resolver problemas que envolvam conteúdos programados. 

 

 

 

 



Expressões numéricas 

 

Aprendemos que as expressões numéricas são operações que devem ter 

respeitadas uma determinada ordem para serem realizadas. Para as 

expressões apresentarem um mesmo valor, temos que seguir regras que 

definem como as operações serão realizadas.   

 

Ordem das operações 

  

Seguindo corretamente as regras das ordens em que as operações devem ser 

resolvidas, não há como cometer erros. 

1°) Resolvemos as Potenciações e Radiações 

2°) Multiplicação e Divisão 

3º) Adição e subtração 

 

Ordem dos símbolos 

 

Usamos também os símbolos em uma determinada ordem, seguindo as regras 

com atenção evitamos muitos erros. 

1°) As operações que estão dentro dos parênteses (  ); 

2°) As operações que estão dentro do colchetes [ ]; 

3°) As operações que estão dentro das chaves { }. 

 

Vamos relembrar os conceitos de potenciação e radiação: 

 

Usamos a potenciação quando multiplicamos um número por ele mesmo várias 

vezes. É uma operação matemática que representa a multiplicação de fatores 

iguais.  

 



Exemplo: 

23= 2.2.2= 8 

 

Lê-se 2 elevado à três ou 2 elevado à terceira. 

2: Base 

3: Expoente 
8: Potência (resultado do produto) 
 
 
52= 5x5=25                
 
Lê-se 5 elevado à segunda potência ou 5 ao quadrado. 

 

Toda potência com expoente igual a zero, será sempre 1(um). 

Exemplo: 

50 = 1          20 = 1           1000 =1 

 

Toda potência que tiver como expoente o número 1, o resultado será sempre a 
base. 

Exemplo: 

91=9            1001 = 100      61=6         

 

Quando a base for um número negativo e o expoente um número impar, o 
resultado será sempre negativo. 

Exemplo: 

(-2)3 = (-2). (-2). (-2) = - 8 

(-4)5 = (-4). (-4). (-4). (-4). (-4) = -1024 

 

Quando a base for negativa e o expoente um número par, o resultado será 
sempre positivo. 

Exemplo: 

(-2)2 = (-2). (-2) = + 4 

(-3)6 = (-3). (-3). (-3). (-3). (-3). (-3) = + 729 



 

Quando o expoente for negativo inverte a base e muda o sinal de expoente 
para positivo. 

Exemplo: 

(2)- 4 = (1/2)4 = 1/16 

(3)-3 = (1/3)3 = 1/27 

 

Quando se trata da fração tanto o numerador, quanto o denominador fica 
elevado ao expoente. 

Exemplo: 

(2/3)3 = (23/33) =8/27 

(3/4)4 = (34/44) = 81/256 

 

 

Multiplicação e Divisão de Potência 

 

Na multiplicação de potência com bases iguais, mantemos a base e somamos 

os expoentes; 

Exemplo: 

43.42= 43+2=45 

23.24=23+4=27 

 

Na divisão com potência de bases iguais, mantemos a base e subtraímos os 

expoentes. 

Exemplo: 

45 : 43= 45-3= 42 

58 : 55= 5 8-5=53 

 

 



Vamos relembrar como calculamos Raiz Quadrada 

 

 Conhecer bem a tabuada e potenciação é de extrema importância para  saber 

a raiz quadrada de um número. Vamos nos deparar com números mais difíceis 

por serem muito grandes. Nesse caso fazemos a fatoração, por meio da 

decomposição em números primos. 

Exemplo: 

√2704 = 52        24 X13x13= 2.2.2.2.13.13= 16.13.13=2704 

 

 

Decompondo número em fatores primos, podemos ter dois tipos de raízes: 

Raiz quadrada exata e Raiz quadrada não exata 

Um número é quadrado perfeito quando ele é resultado da multiplicação de 

dois fatores iguais. Portanto, a raiz quadrada de um quadrado perfeito é uma 

raiz exata e resulta em um número natural. 

 

Exemplo: 

49 é o quadrado perfeito de 7, 

144 é o quadrado perfeito de 12, 

256 é o quadrado perfeito de 16 

 

E então? Deu pra relembrar um pouquinho da ordem de resolução das 

expressões numéricas? Conseguiu trazer na sua memória questões de 

potenciação e radiação? 

Que tal, estudar bem a tabuada para fazer com facilidade as atividades 

propostas a seguir? Bom trabalho! 



Copie as atividades propostas abaixo no seu caderno e responda: 

 

a) 174 + 64 x 3 - 89 = 

 

b) 33 + 23 - 3 x 2 = 

 

c) 378 - 52 . √400 : √25 = 

 

d)  24 + [ 25 . ( 23 - 22 ) ] = 

 

 

e) 1440: { 30 . [ 20 + ( 49 - 35 ) . 2 ] } = 

 

 

https://www.todamateria.com.br/raiz-quadrada/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.todamateria.com.br/raiz-quadrada/


Vamos fazer a correção das atividades da aula anterior, 

lembrando vocês que estamos fazendo revisões de conteúdos 

já trabalhados. 

 

Se possível registre a atividade no seu caderno 

 

 Expressão numérica 

 

1) 60 ÷ {2 · [-7 + 18 ÷ (-3 + 12)]} – [7 · (-3) – 18 ÷ (-2) + 1] = 

60 ÷ {2 · [-7 + 18 ÷ (-3 + 12)]} – [7 · (-3)– 18 ÷ -2 + 1] 

60 ÷ {2 · [-7 + 18 ÷ (+9)]} – [7 · (-3) + 9) + 1] 

60 ÷ {2 · [-7 + 2]} – [-21 + 9 + 1] 

60 ÷ {2 · [-5]} – [-11] 

60 ÷ (- 10) + 11 

- 6 + 11 = 5 

2) 3 – {2 + (11 – 15) – [5 + (-3 + 1)] + 8} = 

3-{2+(11-15)-[5+(-3+1)]+8}= 

3-{2+(11-15)-[5-2]+8}= 

3-{2+(11-15)-3+8}= 

3-{2+(-4-3+8}= 

3-{2+(-7+8}= 

3-{2+1}= 

3-3=0 

3) [-1 + (22 – 5 · 6)] ÷ (-5 + 2) + 1 = 

[-1 + (22 – 5 · 6)] ÷ (-5 + 2) + 1 

[-1 + (22 – 30)] ÷ (-3) + 1 

[-1 + (-8)] ÷ (-3) + 1 

-9 ÷ (-3) + 1 

3+1= 4 

 

 



4) {[(8 · 4 + 3) ÷ 7 + (3 + 15 ÷ 5) · 3] · 2 – (19 – 7) ÷ 6} · 2 + 12 = 

{[(8 · 4 + 3) ÷ 7 + (3 + 15 ÷ 5) · 3] · 2 – (19 – 7) ÷ 6} · 2 + 12 = 

{[(32+3)÷7+(3+3)×3]×2-(12)÷6}×2+12= 

{[35÷7+6×3]×2-(12)÷6}×2+12 = 

{[35÷7+ 6×3]×2-12÷6}×2+12 = 

{[5+6×3]×2-12÷6}×2+12 = 

{[5+18]×2-2}×2+12 = 

{23×2-2}×2+12 = 

{46-2}×2+12 = 

44×2+12 = 

88+12 = 100 

 

Leia mais em Brainly.com. br - https://brainly.com.br/tarefa/9266732#readmore 

Números Inteiros 

 

Se possível registre a atividade no seu caderno 

Observe a reta numérica a seguir e responda o que se pede. 

 

1. Qual o número inteiro que corresponde ao ponto D na reta numérica 
acima? -4 
 

2.  Podemos afirmar que B > A?Não B é menor que A 
  

3. Qual o número inteiro que corresponde ao ponto F? 
Resposta:  +5 

 

 

 



4.  Represente numericamente o conjunto dos números inteiros não 
positivos. 

-1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10... 

 

https://www.estudopratico.com.br/numeros-inteiros/ 

Regra de Três Simples 

 

Se possível registre a atividade no seu caderno 

 

2) Se abrirmos 6 torneiras, sabe-se que enchem um tanque com água em 22 

minutos. Agora, abrindo 4 torneiras apenas, qual é o tempo que leva para o 

tanque ficar cheio? 

 

6  x   X        4 . X=6.22 

4  x   22       4X=132 

                       X=132:4 

                       X= 33 

Levará 33 minutos. 

 

3) Um carro realiza um percurso de 140 km com 16 litros de gasolina. Quantos 

litros de gasolina este carro precisa para percorrer 1500 km, com a mesma 

velocidade? 

140 km ———– 16 litros de gasolina 

1500 km ——— x litros de gasolina 

140x = 16 . 1500 ⇒ 140x = 24000 ⇒ x = 24000/140 ⇒ x = 171,43 

Torneiras Tempo 

6 22 

4 x 

https://www.estudopratico.com.br/numeros-inteiros/


Portanto, para percorrer 1500 km este carro necessita de 171,43 litros de 
gasolina. 

 

                        https://matematicabasica.net/exercicios-de-regra-de-tres-simples/ 

Equação do 1º grau 

Vamos descobrir o valor de X nas equações apresentadas abaixo. 

Se possível registre a atividade no seu caderno 

a) x + 1 = 6 

X= 6-1 

X=5 

b) 2x + 7 = 18 

2X=18-7 

2X=11 

X=11/2 

c) 4x + 1 = 3x – 9 

4x=3x-9+1 

4x-3x=-8 

X=-8 

d) 10x + 60 = 12x + 52 

10x=12x+52-60 

10x-12x=52-60 

-2x=-8 

X=-8/2 

X=-4 

https://matematicabasica.net/exercicios-de-regra-de-tres-simples/


HISTÓRIA 

OBJETIVO DA ATIVIDADE: Contribuir para a informação e reflexão 

dos estudantes sobre a pandemia que está atingindo o mundo 

neste momento, retomando resumidamente o trabalho desenvolvido 

até o presente, 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. 

 

Leia os trechos abaixo e responda as questões 

No dia 29 de dezembro de 2019, um grupo de quatro pessoas 

foi a um hospital central da cidade chinesa de Wuhan, capital e 

maior cidade da província chinesa de Hubei, com 11 milhões de 

habitantes, apresentando um mesmo tipo de pneumonia bastante 

agressiva que apresentou resultados negativos para todos os tipos 

de vírus comuns de gripe. Diante disso os médicos começaram a 

investigar as origens do problema. A primeira informação 

significativa foi que os  quatro trabalhavam numa feira onde eram 

vendidos pescados e diversos tipos de animais. Em seguida, foram 

encontradas outras pessoas que trabalhavam nessa mesma feira e 

apresentavam os mesmos problemas. No início, as autoridades 

acreditavam que seria possível conter a propagação isolando essas 

pessoas, mas o vírus se espalhava facilmente e muitas das 

pessoas contaminadas não apresentavam sintomas ou tinham 

sintomas muito leves da doença. O resultado é que o vírus se 

espalhou pela cidade e pela região, se transformando num 

gravíssimo problema para a China em função do número de 

pessoas infectadas. 

 



Questão: Como surgiu a pandemia de Covid -19 na China? 

 

A denominação “gripe espanhola” foi cunhada devido ao fato de 

muitas das informações a respeito da doença terem sido 

transmitidas pela imprensa da Espanha. Os jornais desse país, que 

se manteve neutro durante a Primeira Guerra Mundial (1914-1918), 

não sofriam censura quanto às notícias sobre a epidemia, o que 

não era o caso da imprensa dos países envolvidos no conflito. Por 

isso, assim que a gripe chegava a algum país, era logo chamada de 

“espanhola”, pois aquele país foi o primeiro a noticiar livremente o 

problema. Mas qual seria, então, a provável origem da pandemia? 

 

Questão: Por que a pandemia do início do século XX ficou 

conhecida como “Gripe Espanhola”? 

 

Os pobres morriam aos milhares. Nas ruas, sem auxílio. Muitos 

acreditavam que a pestilência era uma trama dos nobres para que 

os plebeus fossem para o inferno – enquanto os ricos escapavam, 

refugiando- se em suas propriedades no campo, onde podiam se 

proteger de estranhos ou recém-chegados. Mas a verdade é que a 

peste negra foi ao seu modo uma catástrofe igualitária. Gente 

poderosa também sucumbiu. 

 

Questão: É correto afirmar que a “Peste Negra” atingiu a todos 

de forma igual? Por quê? 

 

 

 

 

 



Português - 8ª série- Semana 9 

OBJETIVO: o objetivo dessa atividade é realizar uma revisão de 

conteúdos e habilidades que foram trabalhados nas atividades 

anteriores, como a leitura, compreensão e interpretação de textos 

de diversos tipos e gêneros, a ampliação de vocabulário, produção 

de texto, pesquisa de biografia, entre outras atividades. 

CONTEXTUALIZAÇÃO: após a decretação da quarentena e 

suspensão das aulas presenciais, vocês foram obrigados a estudar 

à distância. Vamos brevemente relembrar o que já foi trabalhado 

até aqui de forma a ajudar todos a organizar seus estudos e tirar 

dúvidas que podem ter ficado para trás. Nessa atividade, 

trabalharemos as 3 primeiras semanas. 

Atividade: 

 

1) A partir da leitura do texto da semana 1 “Pandemia”, 

responda: 

 

 

a)  Quando e onde apareceram os primeiros casos de Covid-

19/Coronavírus? 

 

 

 

b) Por que essa doença se espalha tão rapidamente? 

 

 

 

 

 

 

 



c) Quando o texto foi escrito, com dados de 25/03, havia 

quantos casos confirmados e quantas mortes no Brasil? E 

no dia em que você está respondendo, quantos casos e 

mortes, segundo dados oficiais do Ministério da Saúde, no 

Brasil? Responda usando o modelo abaixo (não se 

esqueça de indicar a data exata da resposta). 

 

 

Dados 25/03: ____________ Dados __/__: __________ 

Casos confirmados: _______ Casos confirmados: _______ 

Mortes: _________ Mortes: _________ 

 

2)  A partir do texto da semana 2 “Gripe espanhola”, responda: 

a) Em que ano ocorreu a primeira onda da gripe espanhola? 

 

 

b) Por que a Gripe espanhola recebeu esse nome? 

 

 

 

3) Considerando o sentido da palavra “pandemia”, por que tanto a 

Covid-19 quanto a Gripe espanhola são consideradas 

pandemias? 

 

 

 

4) Qual sua opinião quanto à adoção de medidas de quarentena e 

distanciamento social, adotadas tanto na pandemia da 

Gripe espanhola quanto da Covid-19/Coronavírus? 



5) Assinale a alternativa correta: 

 Tanto o texto “Pandemia” quanto o texto “Gripe espanhola” 

são considerados textos informativos pois... 

 (     ) trabalham com fatos, dados que podem ser verificados e 

comprovados a fim de esclarecer sobre um tema. 

(      ) trabalham com ficção, criação, fantasia, invenção do 

autor. 

 

6) Você recebeu alguma fake news (notícia falsa) a respeito da 

Covid-19/Coronavírus pelas redes sociais? Qual? 

 

 

7) Na semana 3 foi pedido que você escrevesse um pequeno texto 

sobre como você estava vivendo a quarentena. Mudou 

alguma coisa no seu dia a dia daquele momento para agora? 

Explique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 textos, bem como ordenar/ contextualizar e 

sistematizar os conteúdos apresentados  

Rever conteúdos trabalhados em fases anteriores, priorizando 

aqueles que apresentam relevância no processo de aprendizagem. 

Retomar conceitos importantes no estudo da ciência geográfica. 

Compreender as transformações do espaço e da sociedade, 

mediante a realidade pandêmica, em diferentes momentos 

históricos. 

Contextualização:  

 Para a realização destas atividades, você contará com sua 

capacidade de observação/percepção da realidade, das atividades 

realizadas em fases anteriores deste projeto diferenciado de 

trabalho que excepcionalmente estamos executando, bem como 

discussões promovidas em sala de aula ou mesmo noticiário de tv e 

de pesquisas na internet. 

                      

 

 

 

 

 



                  Leia com atenção o texto abaixo, de minha autoria: 

Este texto tem como objetivo propor uma revisão dos 

conteúdos estudados nas duas primeiras semanas do período de 

isolamento social, bem como compreender a importância da ciência 

geográfica neste contexto. 

Se faz necessário compreender os impactos dos processos 

pandêmicos na sociedade, e neste sentido, ambos os textos 

trabalhados (Pandemia e Gripe espanhola) prestaram sua 

contribuição esclarecedora. 

Todos os componentes curriculares trabalharam com base 

nestes textos, e a Geografia, especificamente, entrou com sua 

contribuição, nos fazendo compreender a propagação espacial dos 

vírus, a nível planetário, e a importância de se perceber a sua 

trajetória, no sentido de evitar o seu desenfreado processo de 

propagação. 

Perceber que estes processos pandêmicos estão ligados aos 

hábitos de comportamentos sociais e também ao próprio progresso 

da sociedade humana. 

O intenso aglomerado populacional nos grandes centros 

urbanos, juntamente com fatores como a grande desigualdade 

social existente em muitos países,  e ao intenso desenvolvimento 

ocorrido nos meios de transporte, causam uma rápida expansão da 

doença, a nível mundial. 

Percebemos que a propagação do vírus, não se dá de forma 

similar em todas as regiões do planeta. Isto se dá em função de 

muitas características específicas destas regiões, bem como suas 

condições econômicas, políticas e sociais. Sabemos que em países 

mais pobres é muito difícil controlar o achatamento da curva 

epidêmica, o que contribui para o colapso do sistema de saúde, 

acarretando num elevado número de vítimas fatais em função da 

doença. 

 



Outro problema ainda a ser encarado é a intensa crise 

econômica que muitos países já estão enfrentando, com a falência 

de muitas empresas e desemprego em larga escala. Dependendo 

da região, estes problemas poderão ser mais graves do que em 

outras. Tudo vai depender de vários fatores como políticas públicas 

de ajuda às populações afetadas, ajuda às pequenas e médias 

empresas, através de auxílios governamentais, para que se evite o 

fechamento das mesmas e que se tente também evitar a demissão 

de funcionários. Outras regiões podem se valer de recursos naturais 

abundantes, que possam ajudar, de alguma forma, o 

restabelecimento de suas economias, e que através destes, 

possam auxiliar outras regiões do planeta, que sofreram ainda mais 

os efeitos devastadores de suas economias, em função da 

pandemia. 

O lado bom desse processo pandêmico, se é que assim pode-

se dizer, é um intenso progresso da tecnologia a nosso favor, que 

propicia grande avanço dos meios de comunicação, o que permite 

que as informações se propaguem quase que instantaneamente 

pelo mundo globalizado. Outro fator foi o intenso desenvolvimento 

científico, onde soluções mais efetivas como criação de vacinas e 

avanços no campo da pesquisa, criam novas alternativas para o 

tratamento da doença. 

A Geografia trata de todos estes aspectos que mencionei 

neste texto, bem como outros de caráter secundário, mas que 

determinam também a complexidade de formas como os seres 

humanos se relacionam com o seu meio, e como estes reagem a 

estas intervenções. 

 

 

 

 

 

 



Atividade 1: 

Muito importante para mim neste momento, após a leitura atenta do 

texto, é saber sua opinião a respeito de como você percebe a 

importância da Geografia, em relação a estes momentos de 

pandemia, que eventualmente ocorrem em nosso mundo. 

 

Obs: Para a realização desta atividade, não foram utilizadas fontes 

bibliográficas específicas. 

 

                                                                                                          

BOM TRABALHO.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CIÊNCIAS – 8ª SÉRIE 

 

OBJETIVOS: Contribuir para a informação e reflexão dos 

estudantes, ajudando para que consigam realizar as 

atividades, contribuindo com a leitura, análise e 

interpretação de texto. 

CONTEXTUALIZAÇÃO: na semana anterior foi feita uma 

revisão dos conteúdos abordados durante esse período de 

distanciamento e tratados em nossas atividades semanais. 

Nesta semana reapresento parte das atividades da 

terceira, quarta e quinta semanas, para dar mais uma 

oportunidade àqueles alunos que ainda não conseguiram 

realiza-las.  

 

ATIVIDADES 

 

1) Dê a definição de matéria. Dê exemplos. 

 

2) Quais as partículas fundamentais que formam o átomo? 

 

 

3) Diferencie prótons, nêutrons e elétrons quanto a sua carga 

elétrica. 

 

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

 

 

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

 

 

 



LINGUA INGLESA 8ªA e B 

 
OBJETIVO:  
   
 Fazer com que os alunos, da EJA, adquiriram os conhecimentos 
necessários para pesquisar em Língua Inglesa. O plural, em Língua 
Inglesa, ajuda a escrever melhor quando for formar frases e 
palavras. 
 Nesta  “PUZZLE”,  os ajuda a trabalhar  o raciocínio lógico, isso faz 
com que os alunos, brincando, aprendam noções de gramática 
Inglesa..  
 
 CONTEXTUALIZAÇÃO:  
    Sempre nos deparamos com situações em que necessitamos     
utilizar os plurais das palavras corretamente, esse exercício ajuda a 
desenvolver esse raciocínio lógico utilizando a Língua Inglesa. 
# Observe as explicações abaixo para responder a Cruzadinha. 

O plural dos substantivos possui como regra geral o acréscimo de 

“s”. 

Car (carro) – cars (carros) 
Boy (garoto) – boys (garotos) 
Book (livro) – books (livros) 
Existem, no entanto, algumas exceções: 

1- Se o substantivo terminar em “y”, precedido de consoante, tira-se 
o “y” e acrescenta-se “ies”. 

Butterfly (borboleta) – butterflies (borboletas) 
City (cidade) – cities (cidades) 
Baby (bebê) – babies (bebês) 
2- Nos substantivos terminados em “f” ou “fe”, no singular, troca-se 
o “f” ou “fe” por “v” ou “ve” no plural e acrescenta-se “s”. 

Life (vida) – lives (vidas) 
Knife (faca) – knives (facas) 
Wife (esposa) – wives (esposas) 
 

 



 

            https://br.pinterest.com/pin/742882901015145142/                                  

 

 

 

https://br.pinterest.com/pin/742882901015145142/


ATIVIDADE ARTES EJA ll 

  

1) COPIE E COMPLETE AS FRASES CONFORME O TEXTO 

DE REVISÃO DA ÚLTIMA AULA. 

 

A) _________________SÃO OBRAS DE ARTE QUE 

REPRESENTAM FORMAS HUMANAS, DA NATUREZA E 

OBJETOS, PODENDO SER PROXIMOS A 

______________ OU ESTILIZADOS; 

 

B) ABSTRACIONISMO: SÃO OBRAS DE ARTE QUE NÃO 

REPRESENTAM A _______________E PODEM SER 

FEITAS POR FORMAS E CORES DIVERSAS EM UMA 

COMPOSIÇÃO; 

 

2)  ESCREVA SE A OBRA É FIGURATIVA OU ABSTRATA. 

 

Fonte das imagens : https://pt.m.wikipedia.org 


