
 
EMEB LUIZ GONZAGA 

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 
ATIVIDADES 8º SÉRIE 

SEMANA DE 22/06 A 26/06 
 

NESTA SEMANA, IREMOS RETOMAR OS CONTEÚDOS TRABALHADOS ATÉ AGORA COMO 

FORMA DE REVISÃO.  

PARA TANTO, VOCÊ DEVERÁ REVER AS ATIVIDADES FEITAS COMO FORMA DE ESTUDO. 

AS QUESTÕES APRESENTADAS JÁ FORAM TRABALHADAS. 

VOCÊS ESTÃO RECEBENDO AS ATIVIDADE IMPRESSAS PARA REALIZAR AS QUESTÕES E 

ENTREGAR NA ESCOLA DIA ATÉ DIA 01/07. NÃO ESQUEÇA DE IDENTIFICAR COM NOME, 

NÚMERO, SÉRIE, DATA E A DISCIPLINA, CONFORME MODELO. 

BOM TRABALHO! 

 

NOME:_____________________________________________________________ Nº_______ 

SÉRIE: ____________                                                                       DATA: ____/_____/_____ 

DISCIPLINA: __________________________ 

  

ATIVIDADE DE PORTUGUÊS - 8º SÉRIE A 

Caminhos da Reportagem: Pandemia, mal sem fronteiras 

 

No mundo existem, hoje, 193 países, cerca de 7.75 bilhões de habitantes e um enorme problema 

em comum: um vírus. Em 20 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou 

que o surto da doença causada pelo novo coronavírus (Covid, Corona Virus Disease) havia se 

transformado em pandemia. 

Brasil afora vidas e sonhos foram interrompidos pela covid-19, doença que teve origem na China, 

no final do ano de 2019, e em menos de três meses se espalhou por todo o mundo, obrigando 

vários países a adotar medidas de isolamento social e restrições de acesso às suas fronteiras, 

para conter o avanço da pandemia. Por todo o mundo, as pessoas têm sido forçadas a rever 

hábitos, mudar a rotina, abandonar sonhos em curso e traçar novos objetivos. 

“Sob o ponto de vista psicológico, em termos emocionais e afetivos, em termos cognitivos, 

estamos diante de uma enorme ameaça, estamos frente a um agente invisível, desconhecido, que 

ameaça a vida de todos. O medo e a insegurança obrigando-nos a nos isolar socialmente, 

justamente quando é da natureza humana estar na companhia do outro; quando estamos juntos 

somos mais fortes, mais capazes de lidar com as ameaças”, explica o psicólogo Fernando Freitas, 

pesquisador da Fiocruz. 

 

(Trecho da reportagem) Fonte:https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2020-05/caminhos-da-reportagem-

pandemia-mal-sem-fronteiras 

https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2020-05/caminhos-da-reportagem-pandemia-mal-sem-fronteiras
https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2020-05/caminhos-da-reportagem-pandemia-mal-sem-fronteiras


 

1- Retirar do texto: 

a- 3 substantivos próprios: 

_____________________________________________________________________________ 

b- 3 substantivos abstrato: 

_____________________________________________________________________________ 

c- 2 substantivos comuns: 

_____________________________________________________________________________ 

 

2- “O medo e a insegurança obrigando-nos a nos isolar socialmente, justamente quando é da 

natureza humana estar na companhia do outro; quando estamos juntos somos mais fortes, mais 

capazes de lidar com as ameaças”. (explica o psicólogo Fernando Freitas) 

 Comentar a frase do psicólogo Fernando Freitas e se você concorda com essa afirmação.  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

3- Realizar a leitura do trecho abaixo: 

 

Brasil afora vidas e sonhos foram interrompidos pela covid-19, doença que teve origem na China, 

no final do ano de 2019, e em menos de três meses se espalhou por todo o mundo, obrigando 

vários países a adotar medidas de isolamento social e restrições de acesso às suas fronteiras, 

para conter o avanço da pandemia. Por todo o mundo, as pessoas têm sido forçadas a rever 

hábitos, mudar a rotina, abandonar sonhos em curso e traçar novos objetivos. 

 

a- Retirar 4 pronomes e classificá-los. 

_____________________________________________________________________________ 

b- Retirar 4 verbos. 

_____________________________________________________________________________ 

 

4- Produção de texto: 

Após a leitura da repostagem escrever um texto dissertativo argumentativo sobre o tema 

“Pandemia e Isolamento”.  

O texto dissertativo-argumentativo possui todas as características da dissertação no que se refere à base 

estrutural e alguns objetivos. Entretanto, no texto dissertativo-argumentativo, o autor deve selecionar 

informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de uma tese central em torno do tema. 

 

 Mínimo de 20 linhas  

 Dar um título para a Redação  

 Fazer em folha avulsa 

 



 

 

NOME:_____________________________________________________________ Nº_______ 

SÉRIE: ____________                                                                       DATA: ____/_____/_____ 

DISCIPLINA: __________________________ 

ATIVIDADE DE HISTÓRIA 

1- Observe a imagem: 

 
Imagem retirada do site: https://conhecimentocientifico.r7.com/brasil-republica/ 

  Em que data a República foi proclamada? E quem governou o país no governo provisório logo 

após a proclamação da República? 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

2- Como foi o Governo Vargas: quanto tempo ficou no poder, características do seu poder e 

principais aspectos do seu populismo. 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

3- Comente como foi à chegada dos portugueses ao Brasil para os indígenas. 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

4- Como ficou a vida dos escravos após a Lei Áurea?  

_____________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

5- Quais fatores contribuíram para a Primeira Guerra Mundial? Quais países que participaram? 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

https://conhecimentocientifico.r7.com/brasil-republica/


 

 

NOME:_____________________________________________________________ Nº_______ 

SÉRIE: ____________                                                                       DATA: ____/_____/_____ 

DISCIPLINA: __________________________ 

  

ATIVIDADE DE MATEMÁTICA 

1- Dados os números 23,5 x 10³ e 5,3 x 10³,  

a) Some-os  

 

 

b) Subtraia-os  

 

 

2- Determine a raiz quadrada dos números abaixo: 

a) 196                                                                                             b) 576  

 

 

3- Resolva as equações incompletas do segundo grau: 

a) 5x2 – 80 = 0                                                 b) x2 – 144 = 0 

 

 

 

4- Resolva as equações incompletas do segundo grau: 

a) 9x² – 3x = 0                                                               b)x² + 8x = 0 

 

 

 

 

 



 

 

5- Identifique os coeficientes de cada equação e diga se ela é completa ou não: 

a) -15x² + 3x – 12 = 0 → a = _____; b =_____ e      c =_____ →___________ 

 

b) 7x² + 35 = 0  → a = _____; b =_____ e      c =_____ →___________ 

 

c) -x² +10x + 5 = 0 → a = _____; b =_____ e      c =_____ →___________ 

 

6- Determine o coeficiente e o discriminante delta (Δ) 

a) 6x² - 4x -12= 0  → a = _____; b =_____ e c =_____  

Δ = b² – 4ac 

 

 

 

b) 3x² - 15x + 5=0  → a = _____; b =_____ e c =_____  

Δ = b² – 4ac 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

NOME:_____________________________________________________________ Nº_______ 

SÉRIE: ____________                                                                       DATA: ____/_____/_____ 

DISCIPLINA: __________________________ 

ATIVIDADE DE GEOGRAFIA 

REVOLUÇÃO INDUSTRIAL 

Iniciada no século XVIII, a Revolução industrial resultou em grandes transformações tecnológicas, 

econômicas, políticas, sociais e culturais, que definem as bases do mundo contemporâneo. 

A passagem de uma economia agrária e artesanal para uma economia industrial consolidou a 

burguesia como principal agente econômico; acelerou o êxodo rural e impulsionou o surgimento de 

grandes cidades; possibilitou a formação da classe operária, abrindo caminho para a luta de 

classes, que opôs a burguesia industrial ( proprietária dos meios de produção) e proletariado ( 

detentor da força de trabalho); e estimulou a busca por novos mercados consumidores e 

fornecedores de matérias primas, como metais, petróleo e borracha, o que resultou na partilha de 

países da África por nações ricas da Europa. 

A Revolução Industrial pode ser dividida em três fases, de acordo co suas características. 

Primeira Revolução Industrial (1760- 1860) 

Teve início com o desenvolvimento da máquina a vapor na Inglaterra, país que mais havia 

acumulado riquezas durante a exploração colonial entre os séculos XVI a XVIII. 

Segunda Revolução Industrial (1860 -1945 )  

Da Inglaterra, espalhou-se para os outros países da Europa, além de Estados Unidos e Japão. A 

segunda fase teve início com o advento de duas novas fontes de energia: a eletricidade ( década 

de 1860) e combustível fóssil ( final do século XiX). 

Terceira Revolução Industrial (1945 em diante)  

Teve início após a Segunda Guerra Mundial (1939-1945) e seu principal marco foi a invenção e 

popularização do computador, além do desenvolvimento sem precedentes da biotecnologia, da 

robótica, e da química fina. 

Questões  

1) Explique por que a Inglaterra foi o primeiro país do mudo a se industrializar. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

2) Como a Revolução Industrial modificou a vida das pessoas? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 



 

3) Como a Ásia e a África são citadas no texto? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

4) Atualmente, a Europa, os Estados Unidos e o Japão são os países com maior 

desenvolvimento tecnológico do mundo. Retire do texto uma justificativa para esse fenômeno. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

5) Explique porque a terceira fase da Revolução Industrial está muito ligada à melhoria da 

telecomunicação no mundo. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

NOME:_____________________________________________________________ Nº_______ 

SÉRIE: ____________                                                                       DATA: ____/_____/_____ 

DISCIPLINA: __________________________ 

 

ATIVIDADE DE CIÊNCIAS 

Usinas elétricas 
A energia elétrica, utilizada para iluminar cidades e suprir as necessidades da população e 

das indústrias, é gerada principalmente, em usinas.  
As usinas possuem geradores que produzem energia elétrica utilizando o movimento da 

água, do vento, do vapor de água, entre outros. 
  As usinas hidrelétricas utilizam o movimento da queda da água para gerar energia elétrica. 
A maior parte da energia elétrica utilizada no Brasil é gerada em usinas hidrelétricas.  

A geração de energia elétrica por meio de usinas hidrelétricas não emite poluentes nem 
contribui para a ocorrência do aquecimento global. No entanto, para a construção desse tipo de 
usina, é feito o alagamento de grandes áreas, o que provoca a destruição da vegetação e a morte 
de alguns animais.  

As usinas eólicas utilizam o vento (ar em movimento) para gerar energia elétrica.  
A utilização de usina eólica para a geração de energia elétrica não polui o ambiente e não 

contribui para o aquecimento global, no entanto, pode causar poluição sonora e interferência nas 
transmissões de rádio e televisão. 
  Utilizam o calor produzido pela queima de algum tipo de combustível. Os combustíveis 
geralmente utilizados nessas usinas são carvão mineral, gás natural, petróleo e resíduos industriais.  

A utilização desse tipo de usina, muitas vezes, é prejudicial ao ambiente, pois a queima de 
alguns tipos de combustíveis libera na atmosfera gases prejudiciais à saúde do ser humano. Além 
disso, esses gases contribuem para que ocorra o aquecimento global e a chuva ácida. Para gerarem 
energia elétrica, as usinas nucleares utilizam o calor produzido por reações nucleares. 

 A utilização desse tipo de usina não contribui para o aquecimento global. No entanto, produz 
lixo tóxico, que pode contaminar o ambiente. Além disso, esse tipo de usina necessita de 
manutenção e monitoramento rigorosos e constantes, a fim de evitar acidentes que provoquem a 
contaminação do ambiente.  
Bibliografia: A escola é nossa. Karina Pessoa e Leonel Favalli. São Paulo :Scipione, 2017 
Radiação solar e saúde 

De acordo com o comprimento de onda, os raios ultravioletas (raios UV) são classificados 
em raios UV-C (100 – 280 nm), em raios UV-A (320 – 400nm) e em raios UV-B (280 – 320 nm). Em 
decorrência da destruição da camada de ozônio, os raios UVB, que estão  relacionados ao 
surgimento de câncer de pele, tem aumentado progressivamente a sua incidência sobre a terra. Da 
mesma forma, tem ocorrido um aumento da incidência dos raios UVC, que são potencialmente mais 
cancerígenos que os UV- B. 

Por sua vez, os raios UV-A independem desta camada, e causam câncer de pele em quem 
se expõem a eles em horários de alta incidência, continuamente e ao longo de muitos anos. As 
pessoas de pele clara que vivem em locais com alta incidência de luz solar são as que apresentam 
maior risco. 

Como se proteger  
Ações de proteção individual contra a luz solar, educação em saúde para a população e 

promoção de ambientes que propiciem a proteção contra as radiações solares, principalmente nos 
ambientes de trabalho e lazer, são efetivas para a prevenção. 

Para a prevenção do câncer de pele e de outras lesões provocadas pelos raios UV, é 
necessário evitar a exposição ao sol sempre que possível, principalmente nos horários mais 
intensos, ou seja, das 10 às 16 horas, sem proteção. Se a exposição for inevitável, deve-se 
incentivar o uso de chapéus, guarda-sóis, óculos escuros, camisas de mangas longas e filtros 
solares durante qualquer atividade ao ar livre. 

O Buraco na camada de ozônio 
 



 
A camada de ozônio é uma parte da nossa atmosfera formada por um gás chamado ozônio. 

Esse gás é constituído por três oxigênios ligados (O3).  
 
A camada de ozônio é muito importante porque nos protege dos raios ultravioletas vindos do 

Sol, que podem ser muito ruins para a nossa saúde. Ela atua como se fosse um filtro solar do 
planeta Terra.  

No entanto, as pessoas começaram a usar alguns produtos, como refrigeradores, geladeiras 
e sprays, que possuíam um grupo de substâncias conhecido como CFC. Essa sigla vem do nome 
clorofluorcarbonos, ou seja, substâncias formadas por átomos de cloro, flúor e carbono. 

 Quando usamos um spray que contém CFCs, por exemplo, eles flutuam no ar e acabam 
chegando à camada de ozônio. Acontece que a mistura de CFC com o ozônio produz uma reação 
que faz com que o ozônio se transforme em outras substâncias. Dessa forma, o ozônio que protege 
a Terra vai desaparecendo. 

As ondas sonoras e o aparelho auditivo 
O sistema auditivo 

Ouvimos os sons por meio do sistema auditivo, composto de orelha externa, média e interna, 
cada uma com diferentes estruturas e funções. 

A orelha externa é a porção exterior da orelha (orelha propriamente dita), que captam o som 
e o transmite por um canal até a orelha média. 

As ondas sonoras vibram o ar no interior do canal da orelha e transmitem essas vibrações 
para o tímpano (membrana fina que separa a orelha externa da média). Na orelha média encontram-
se as janelas redonda e oval e três ossinho de nome: martelo, bigorna e estribo. 

Na orelha interna, as vibrações transmitidas pelo osso estribo vibram a membrana da janela 
oval, que, por sua vez, faz vibrar o líquido existente no interior da cóclea, gerando impulsos 
nervosos que são enviados ao cérebro, onde se dará a audição. 

No decorrer da vida as pessoas estão expostas a sons de várias intensidades. Existe um 
limite para a intensidade ou volume que podemos suportar. 

A intensidade do som é medida em decibéis (dB). Uma pessoa constantemente submetida 
a sons de 85 decibéis (dB) sofre lesões que provocam a diminuição da sua capacidade auditiva. Se 
submetida a sons de 110 decibéis (dB) ou mais, as lesões podem levar à surdez. 

Para ter uma audição saudável devemos nos proteger dos excessos de ruídos, evitar o uso 
prolongado do fone de ouvido, evitar música alta por longos períodos seguidos, utilizar protetores 
auriculares em locais de trabalho com muito barulho, como fábrica e construção civil. 

Fonte: www.todamateria.com.br 

Questões – Responda no verso da folha. 

1) Explique o funcionamento das usinas hidrelétricas, eólicas e termelétricas. Identifique as 

vantagens e desvantagens da utilização de cada tipo de usina. 

2) Como a radiação solar pode prejudicar a nossa saúde? 

3) Como é possível se prevenir do câncer de pele? 

4) O que é a camada de ozônio? Para que ela serve? 

5) Explique como as ondas sonoras são captadas pelo aparelho auditivo. 

6) Quais são os cuidados que devemos ter com a nossa audição? 

 

 

  

 

 

 

 

http://www.todamateria.com.br/


 

NOME:_____________________________________________________________ Nº_______ 

SÉRIE: ____________                                                                       DATA: ____/_____/_____ 

DISCIPLINA: __________________________ 

 

ATIVIDADE DE INGLÊS 

1. Considerando  as   aulas   anteriores  e  o  texto  abordado sobre  o   assunto  na  atividade   

da    semana 1,  escreva  sobre    “ A  importância da  Língua Inglesa no mundo  e sua  

influência nos   dias   atuais”, faça  suas  próprias considerações  e   utilize   argumentos  

retirados  do  texto: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

2. Quais   as   origens  históricas  da   Língua Inglesa   ? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

3. Conjugue  em  inglês: 

VERB  TO  BE 

Affirmative form Negative form Interrogative form 

 

 

 

 

 

 

  

4- Forme uma  frase utilizando o  “VERB TO BE”  conforme   o   que   se   pede : 

a) Affirmative form 

___________________________________________________________________________ 

b) Negative form 

____________________________________________________________________________ 

 



 

c) Interrogative form 

____________________________________________________________________________ 

 

4. Traduza   para  a  Língua portuguesa : 

Are you a student?_______________________________________________________________ 

That  is  a  blue   pen. _____________________________________________________________ 

We  are not Portuguese. ___________________________________________________________ 

I'm  not a robot! __________________________________________________________________ 

You are very  intelligent.___________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

  



 

 

ATIVIDADE DE ARTE 

  CINEMA/ CHARLES CHAPLIN  
   Nesse caderno aprendemos um pouquinho sobre a Arte Cinematográfica e sobre Charles 
Chaplin, uma figura importante para este tipo de Arte. Na verdade Chaplin foi um dos precursores 
do Cinema e colaborou bastante para que hoje possamos apreciar verdadeiras obras de arte em 
forma de filmes. Eu propus quatro questões simples para fixarmos informações sobre Charles 
Chaplin. Seriam elas:  
1-Explique em poucas palavras o que você entendeu sobre o tema CINEMA.  
 
 TARSILA DO AMARAL/ TOMIE OHTAKE/ FRIDA KAHLO  
   Nesse caderno estudamos um pouco sobre a vida e a obra de artistas plásticas.  Além do objetivo 
de conhecermos estas importantes artistas, aproveitamos para homenagear as grandes figuras 
femininas do mundo da Arte, uma vez que passamos pelo dia Internacional da mulher. 
2- De sua opinião sobre o papel da MULHER nas Artes. 
 
RETRATO 
   Aprendemos o que é um retrato, porque este tipo de forma artística foi e é importante até hoje e 
sobre o retrato mais conhecido do mundo: MONALISA. Pensei neste tema justamente porque acho 
necessário sabermos que a figura humana sempre foi uma inspiração aos artistas e com isso 
perceber que se hoje adoramos um retrato ou uma self, esse sentimento sempre esteve presente 
no ser humano. Queria que vocês tivessem esta experiência de fazer um retrato, por isso propus 
que vocês fizessem um retrato de alguém da sua família. Espero que tenham gostado da 
experiência! Essa atividade foi de livre criação. 
3- Para você qual a importância de retratar sua imagem, de seus amigos e familiares? 
 
 
 HISTÓRIA DA ARTE- ARTE PRIMITIVA OU RUPESTRE 
   Neste caderno passamos a estudar a História da Arte. Isso porque na minha opinião, se fez 
necessário conhecer o passado artístico humano para entender as produções artísticas atuais. 
Também é importante ressaltar que a Arte sempre foi uma forma da manifestação humana, 
refletindo sempre as características socioculturais de cada época.  
4- Você acha que as Artes feitas nos muros das cidades atuais tem ligação com a Arte 
Primitiva? Por que? 
  
  
HISTÓRIA DA ARTE - ARTE EGÍPCIA  
   Neste caderno estudamos um pouco sobre a belíssima Arte Egípcia. Considerada uma das mais 
importantes civilizações do mundo antigo, os Egípcios criaram um Império bem estruturado e uma 
Arte inigualável. Aprendemos que a criação de Arte deste povo tinha valor social e religioso. Em 
relação às atividades propus um pequeno texto sobre o que  cada um entendeu. Para isso era só 
ler com atenção o texto explicativo do caderno que cada aluno teria subsídio para tal. Pedi também 
uma reprodução de um desenho que remete a Arte Egípcia. Esta atividade é de livre criação. 
5- Cite três características marcantes da Arte Egípcia.  
 
ARTE E MEDICINA  

 
NOME:_____________________________________________________________ Nº_______ 
 
SÉRIE: _____________                                                                       DATA: ____/_____/_____ 

 
DISCIPLINA:___________________ 

 



   Nesta atividade conhecemos algumas obras de Arte que retratam doenças. Cenas de hospitais, 
enfermos, médicos, etc. Este tema foi trabalhado por causa da Pandemia de Covid-19. Para 
entendermos que vários acontecimentos da humanidade foram eternizados através de obras de  
 
 
Arte. Como se fosse um registro histórico.  
6- Se você pudesse retratar um acontecimento de sua vida em forma de obra de Arte, qual 
seria? 
 
 RELEITURA FOTOGRÁFICA  
    A atividade proposta neste caderno também nos convida a reflexão sobre o panorama de 
acontecimentos gerados pela pandemia do corona vírus. De uma maneira também muito sensível 
e criativa foi proposto refazer uma obra de Arte famosa através de uma foto, mas com elementos 
que remetem a pandemia do Covid-19, como por exemplo máscara, luvas, produtos de higiene e 
limpeza e por aí vai. Todas as produções desta atividade são de livre criação.  
7- Para você qual a importância da fotografia? 

 


