SÉRIE: 8º ANO
TURNO: HORÁRIO ESPECIAL
BIMESTRE: 2º BIMESTRE
PERÍODO: 10/08 À 14/08/2020
DISCIPLINA/DIA
HORÁRIO/
PROFESSOR

ENSINO
RELIGIOSO
2ª FEIRA
(14:40 ÀS 15:10)
PROF. MARCIANO
SILVA

CIÊNCIAS
2ª FEIRA
(15:10 ÀS 16:10)
PROF. DANILO
GALDINO

DATA

10/08

CONTEÚDO

Concepção de Vida,
Mundo e Morte nas
Religiões

PROPOSTA

Pesquisa
01. Pesquisar narrativas sobre a criação do mundo em livros sagrados (Bíblia, Torá, Alcorão, por exemplo) ou nas
mitologias (grega, indígena, africana, etc.). Em seguida, redigir um breve resumo (5 linhas) contando o enredo da
narrativa que mais lhe agradou ou despertou atenção.
Desenvolvimento da atividade
• Pesquisa Bibliográfica em material de fácil disponibilidade.

01. Há alguns anos a iluminação residencial era predominantemente feita por meio de lâmpadas incandescentes.
Atualmente, dando-se atenção à política de preservação de bens naturais, essas lâmpadas estão sendo trocadas por
outros tipos de lâmpadas muito mais econômicas, como as fluorescentes compactas e de LED.
Em uma residência usavam-se 10 lâmpadas incandescentes de 100 W que ficavam ligadas em média 5 horas por dia.
Essas lâmpadas foram substituídas por 10 lâmpadas fluorescentes compactas que consomem 20 W cada uma e
também ficam ligadas em média 5 horas por dia. Adotando o valor R$ 0,40 para o preço do quilowatt-hora, a
economia que essa troca proporciona em um mês de trinta dias é de:
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Calculo de Consumo
de Energia Elétrica

a) R$ 18,00
b) R$ 48,00
c) R$ 60,00
d) R$ 120,00
e) R$ 248,00
02.Entre as inúmeras recomendações dadas para a economia de energia elétrica em uma residência, destacamos as
seguintes:
• Substitua lâmpadas incandescentes por fluorescentes compactas;
• Evite usar o chuveiro elétrico com a chave na posição "inverno" ou "quente";
• Acumule uma quantidade de roupa para ser passada a ferro elétrico de uma só vez;

• Evite o uso de tomadas múltiplas para ligar vários aparelhos simultaneamente;
• Utilize, na instalação elétrica, fios de diâmetros recomendados às suas finalidades.
A característica comum a todas essas recomendações é a proposta de economizar energia por meio da tentativa de,
no dia, reduzir:
a) A potência dos aparelhos e dispositivos elétricos.
b) O tempo de utilização dos aparelhos e dispositivos.
c) O consumo de energia elétrica convertida em energia térmica.
d) O consumo de energia térmica convertida em energia elétrica.
e) O consumo de energia elétrica através de correntes de fuga.

01. Uma calculadora tem uma tecla especial que faz duas operações seguidas: subtrai uma unidade do número e
seguidamente calcula o inverso do resultado. Assim, quando inserido o número n e apertada essa tecla, a
calculadora dá o valor da expressão

1
. O que aparecerá na tela se inserirmos o número 3 e apertarmos essa tecla
n 1

especial duas vezes?
Observação: na segunda vez, será feita a conta com o resultado da primeira vez, quando inserido o número 3.
MATEMÁTICA
3ª FEIRA
(14:40 ÀS 15:40)
PROF. WAGNER
FILHO
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Divisão de
Monômios

a) 1 2
b) 2
c) 2
d) 1 3
e) 1
02. Um dos estádios mais bonitos da Copa do Mundo na África do Sul é o Green Point, situado na Cidade do Cabo,
com capacidade para 68 000 pessoas.
Centauro. Ano 2, edição 8, mar./abr, 2010.
Em certa partida, o estádio estava com 95% de sua capacidade, sendo que 487 pessoas não pagaram o ingresso que
custava 150 dólares cada.

A expressão que representa o valor arrecadado nesse jogo, em dólares, é
a)
b)
c)
d)
e)

0,95  68000  150  487
0,95  68000  487  150
0,95  68000  487  150
95  68000  487  150
95  68000  487 150

3. O valor numérico da expressão
a)
b)
c)
d)
e)

HISTÓRIA
3ª FEIRA
(15:40 ÀS 16:10)
PROF. FLÁVIO
COELHO

INGLÊS
4ª FEIRA
(14:40 ÀS 15:10)
PROF. WEBSTON
SILVA
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A Era NapoleônicaCont.

x3  y3
x3  x2 y  xy2

para x  0,8 e y  0,3 é igual a:

0,325
0,125
0,415
0,625
0,275

Napoleão conquistou quase toda a Europa, deixando um legado de conquistas e realizações. Mas provocou também
terror aos seus inimigos. Esse vídeo em forma de desenho animado conta um pouco dessa história.
Link do vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=AYPkTvH8hGs

Reading
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Comprehension

Desenvolvimento da atividade
O aluno deverá fazer uso das técnicas de leitura e interpretação de texto, que foram ensinadas pelo professor, para
resolver essa atividade. Pode ser utilizado um dicionário físico ou pesquisa na internet,além da consulta de livros.
Sugestões de dicionários on-line:
https://www.wordreference.com/enpt/
https://www.reverso.net/text_translation.aspx?lang=PT
Texto para as questões de 01 a 04:

https://image-cdn.neatoshop.com/styleimg/58210/none/sand/default/350315-20;1493317285u.jpg

01. A partir do seu conjunto de características esse gênero textual pode ser classificado como:
a)
b)
c)
d)

Joke
Recipe
Shopping list
Birthday invitation

02. Com a ajuda de livros, dicionário ou mesmo na internet procure a definição do gênero textual “PIADA ou
ANEDOTA”.
03. O vocabulário é um componente relevante no processo de aquisição de uma outra língua estrangeira. A partir do
texto, procure em um dicionário as palavras correspondentes em inglês a “RÉGUA” e “PEDRA”.
04. Estabeleça uma relação entre o conteúdo da mensagem e os códigos não verbais (no caso, os desenhos).

01. É de grande relevância aqui o fato de que uma grande proporção do trânsito de internet do mundo passa pelos
Estados Unidos (...). Isso significa que a NSA (a agência de segurança nacional dos EUA) poderia acessar uma
quantidade alarmante de ligações telefônicas simplesmente escolhendo as instalações certas. O que é ainda mais
inacreditável: essas instalações não passam de alguns prédios, conhecidos como “hotéis de telecomunicação”, que
hospedam os principais centros de conexão de internet e telefonia do planeta todo.

GEOGRAFIA
4ª FEIRA
(15:10 ÀS 15:40)
PROF. ADRIANO
RAMALHO
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Blocos Econômicos

Stephen Graham, Cidades Sitiadas: o novo urbanismo militar, 2016. Adaptado.

A respeito da configuração espacial e geopolítica retratada no excerto e no mapa, é possível afirmar que
a) essa é a razão do grande deficit econômico dos Estados Unidos atualmente, uma vez que a maior parte dos
negócios e transações é feita pela internet.
b) essa é a razão do grande deficit econômico dos Estados Unidos atualmente, uma vez que a maior parte dos
negócios e transações é feita pela internet.
c) essa situação explica o fato de que os Estados Unidos tenham, atualmente, a maior dívida pública do planeta, já
que os custos com o tratamento de dados são muito altos.

d) o mapa representa, por meio do “trânsito de internet” e do fluxo de “ligações telefônicas”, uma globalização que
integrou completamente tanto os norte‐americanos quanto as populações da África.
e) a presença de fixos, como algumas instalações de armazenagem e conexão, influencia a orientação de fluxos e dá
aos EUA uma posição de destaque no contexto geopolítico.
02. Examine a imagem.

A imagem é uma crítica à

a) Automação.
b) Emancipação.
c) Transumância.
d) Bioindústria.
e) Globalização.
03. As commodities seguem sendo importantes na pauta exportadora dos países sul-americanos. Considerando o
mapa abaixo, destacam-se os seguintes produtos primários nos respectivos países:

a) 5: petróleo e 6: chumbo.
b) 7: pescado e 11: petróleo.
c) 5: soja e 13: ferro.
d) 10: aviões e 13: automóveis.
e) 4: petróleo e 6: banana.
04. A nova geografia política do mundo, segundo alguns, teria como base fundamental o chamado “sistema global”, ou
sistema-mundo, uma espécie de “ator” muito mais importante que os Estados nacionais ou mesmo que as
associações internacionais tais como a União Europeia.

(VESENTINI, J. W. Novas Geopolíticas, p. 38, 2015).

Sobre o assunto apresentado no texto, é correto afirmar-se que
a) a globalização atual possui uma grande circulação de ideias e de produtos por causa do avanço dos meios de
comunicação e da rede de transporte mundial.
b) os Blocos Econômicos não representam o mundo globalizado, pois suas atuações se limitam às regiões
continentais do planeta.
c) a nova geografia política apresentada no texto encontra-se cada vez mais subordinada a um estudo regional em
um mundo dividido entre capitalistas e socialistas.
d) a União Europeia é um bloco econômico recente em um novo contexto de globalização, no qual o capitalismo
encontra-se majoritário, não existindo países socialistas por causa do fim da Velha Ordem Mundial.
e) a geografia política atual não estuda as relações econômicas entre as nações, pois o mundo apresenta-se dividido
em dois grupos ideológicos que disputam a hegemonia do planeta.
05. A vigilância alienada é praticada pelas companhias de tecnologias dos Estados Unidos (Microsoft, Google,
Facebook, Amazon, Apple, entre outras), sem que a maioria de seus usuários saiba ou tenha conhecimento. Para
essas companhias, o fato de o usuário ou cliente assinar o termo de aceitação de uso de um software tem sido
considerado suficiente, como permissão consentida, para que essas companhias possam utilizar informações sem
autorização explícita ou formal.
(Hindenburgo Pires. “Indústrias globais de vigilância em massa”. In: Floriano J. G. Oliveira et al. (orgs.). Geografia urbana, 2014.
Adaptado.)

As informações geradas pelos consumidores, quando espacializadas, permitem estabelecer padrões que interessam,
particularmente, às grandes empresas. A “vigilância alienada” abordada pelo excerto, bem como o emprego do
geomarketing, contribui para
a) alimentar bancos de dados que colaboram com a reprodução do capital.
b) orientar políticas públicas para diminuir a concentração desigual de renda.
c) coibir práticas abusivas na veiculação de propagandas enganosas.
d) fiscalizar as formas de uso de produtos que possam invalidar garantias.
e) estabelecer áreas prioritárias para a distribuição de bens de caráter humanitário.
06. Diversos estudiosos têm atribuído o atual estágio de consolidação do espaço mundial economicamente
globalizado aos avanços científicos e tecnológicos. A integração efetiva entre ciência, tecnologia e produção teve início
em meados do século XX e, em um curto intervalo de tempo, grande parte das descobertas científicas foi

transformada em inovações tecnológicas.
Essa fase produtiva, à qual o texto se refere, é denominada:
a) Globalização.
b) Segunda Revolução Industrial.
c) Taylorismo.
d) Primeira Revolução Industrial.
e) Terceira Revolução Industrial.

01. Assinale a opção correta, quanto à concordância:

LÍNGUA
PORTUGUESA
4ª FEIRA
(15:40 ÀS 16:10)
PROF. FERNANDO
SANTOS

LÍNGUA
PORTUGUESA
5ª FEIRA
(14:40 ÀS 15:10)
PROF. FERNANDO
SATNOS

a) Qual de nós sabemos o que foi feito deles?
b) Mais de um retirante afastou-se do serviço.
c) Podem haver, no campo, dias horríveis como esses?
d) Espera-se tempos mais propícios ao plantio.
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Estudo de texto

02. Aponte a única concordância inadmissível:
a) No relógio do Largo bateu cinco horas, agora mesmo.
b) Deram sete horas no relógio da Matriz de São José.
c) Já haviam soado quinze horas, quando chegamos.
d) Afina-se piano e violão.

01. (IFSP) Conversar pressupõe um diálogo produtivo entre as pessoas. Significa dizer que conversar é um processo
cooperativo entre interlocutores.
Leia o texto abaixo, que representa uma conversa.
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Concordância verbal

No trecho “a gente pode ter conversas literárias”, substituindo-se o sujeito por outro de primeira pessoa do plural, no
tempo pretérito perfeito, o resultado é o seguinte:
a) Podemos ter conversas literárias

b) Podíamos ter conversas literárias
c) Poderíamos ter conversas literárias
d) Pudemos ter conversas literárias
e) Pudéssemos ter conversas literárias

Querido aluno,
Vamos começar nossas práticas?
Bom, pensando no seu bem estar e nas possibilidades da sua casa, vamos trazer algumas atividades que você poderá
fazer sem utilizar muitos recursos.
Atividade 1:
Objetivos:
Melhorar a flexibilidade
Melhorar o tônus muscular
Melhorar a força e concentração.
EDUCAÇÃO
FÍSICA
5ª FEIRA
(15:10 ÀS 15:40)
PROF.ª GEÓRGIA
SOARES

Procedimentos:
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RPG

 Vamos sugerir algumas formas de exercícios que você poderá realizar em casa sem a necessidade de
instrumentos ou objetos que não possua.
 Para esta atividade necessitará de toalha para forrar o chão e um espelho podendo ser médio ou pequeno, o
importante é observar o alinhamento do seu corpo.
 As posições serão realizados uma a uma, sendo cada série inicial com duração de 30 segundos, fará uma
contagem de 30 segundos e depois descansará mais 30 segundos. Repetir cada exercício 3 vezes.
 Mudar de exercício e repetira a sequência novamente.
 A cada dia aumentará 10 segundos nas séries de cada exercício.
 Realizar estes exercícios num total de 20 sessões.
 Anotando as dificuldades e melhorias observadas.
 A sua avaliação inicial é importante para o relatório das atividades a cada nova mudança de ciclos propostos pela
professora.
 Após o final destas sequência de ciclo será sugerido um relatório apontando todas as observações que irá anotar
diariamente.

OFICINA DE
MATEMÁTICA
5ª FEIRA
(15:40 ÀS 16:10)
PROF.RAPHAELL
MARQUES
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Razão e Proporção.

01. Sabendo que um terreno possui 50 m de largura, e sua representação em um desenho é de 20 cm. Encontre a
escala deste desenho.
02. Numa sala de aula temos 45 alunos, sendo que 10 são homens. Qual a razão entre o número de alunas e o total
de alunos da sala de aula?

Resgate dança cultural
Desenvolvimento da atividade
ARTE
6ª FEIRA
(14:40 ÀS 15:10)
PROF. MADSON
COELHO
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Danças Mundiais

 Em grupos de 5 a 10 alunos, criar grupos de pesquisas sobre as danças mais antigas da sua região.
 Comece na sua família, sobretudo os mais antigos. Pergunte sobre as danças culturais que eles guardam
recordação e que praticavam na infância-adolescência.
 Depois de coletar as informações, reunir todos e montar uma dança contendo a maior parte das danças
catalogadas.
Ex: se muitas forem forró,...criar uma coreografia dentro do gênero...
Dividir tarefas é fundamental. Todo trabalho em grupo deve ser registrado em foto e vídeo.

OFICINA DE
CIÊNCIAS
6ª FEIRA
(15:10 ÀS 15:40)
PROF. TÉRCIO
CÂMARA

Responder ao teste do site G1.com sobre uso consciente da energia elétrica
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Morfologia Vegetal:
Caule

https://g1.globo.com/sp/itapetininga-regiao/especial-publicitario/um/troque-todos-por-um/noticia/2019/08/22/voce-eum-consumidor-consciente-faca-o-teste.ghtml

Texto 01.
OFICINA DE
LÍNGUA
PORTUGUESA
6ª FEIRA
(15:40 ÀS 16:10)
PROF. MARÍLIA
VIEIRA

O IMPÉRIO DA VAIDADE

14/08

Artigo de Opinião

Você sabe por que a televisão, a publicidade, o cinema e os jornais defendem os músculos torneados, as
vitaminas milagrosas, as modelos longilíneas e as academias de ginástica? Porque tudo isso dá dinheiro. Sabe por
que ninguém fala do afeto e do respeito entre duas pessoas comuns, mesmo meio gordas, um pouco feias, que
fazem piquenique na praia? Porque isso não dá dinheiro para os negociantes, mas dá prazer para os participantes.
O prazer é físico, independentemente do físico que se tenha: namorar, tomar milk-shake, sentir o sol na pele,
carregar o filho no colo, andar descalço, ficar em casa sem fazer nada. Os melhores prazeres são de graça − a
conversa com o amigo, o cheiro do jasmim, a rua vazia de madrugada −, e a humanidade sempre gostou de

conviver com eles. Comer uma feijoada com os amigos, tomar uma caipirinha no sábado também é uma grande
pedida. Ter um momento de prazer é compensar muitos momentos de desprazer. Relaxar, descansar,
despreocupar-se, desligar-se da competição, da áspera luta pela vida − isso é prazer.
Mas vivemos num mundo onde relaxar e desligar-se se tornou um problema. O prazer gratuito, espontâneo,
está cada vez mais difícil. O que importa, o que vale, é o prazer que se compra e se exibe, o que não deixa de ser
um aspecto da competição. Estamos submetidos a uma cultura atroz, que quer fazer-nos infelizes, ansiosos,
neuróticos. As filhas precisam ser Xuxas, as namoradas precisam ser modelos que desfilam em Paris, os homens
não podem assumir sua idade.
Não vivemos a ditadura do corpo, mas seu contrário: um massacre da indústria e do comércio. Querem que
sintamos culpa quando nossa silhueta fica um pouco mais gorda, não porque querem que sejamos mais saudáveis
− mas porque, se não ficarmos angustiados, não faremos mais regimes, não compraremos mais produtos dietéticos,
nem produtos de beleza, nem roupas e mais roupas. Precisam da nossa impotência, da nossa insegurança, da
nossa angústia.
O único valor coerente que essa cultura apresenta é o narcisismo.
LEITE, Paulo Moreira. O império da vaidade. Veja, 23 ago. 1995. p. 79.

01. O autor pretende influenciar os leitores para que eles
a)
b)
c)
d)

Evitem todos os prazeres cuja obtenção depende de dinheiro.
Excluam de sua vida todas as atividade incentivadas pela mídia.
Fiquem mais em casa e voltem a fazer os programas de antigamente.
Sejam mais críticos em relação ao incentivo do consumo pela mídia.

Texto 02.
MEIO AMBIENTE E A CONVENÇÃO DO CLIMA
Toda vez que se fala da Convenção do Clima na imprensa, fala-se também em desastres do meio ambiente.
Efeito estufa, gás carbônico em excesso na atmosfera, são sinônimos de desastre. Desastres naturais climáticos,
principalmente enchentes, que causam enorme destruição são o transtorno visível mais direto que se usa como
ameaça para tentar convencer aqueles que não querem passar a adotar processos energéticos mais limpos (e mais
caros). O que há de verdade nisto tudo? Afinal, aquecimentos e resfriamentos do planeta não são novidades. Quem
não ouviu falar das eras glaciais, por exemplo? Por que agora deveria ser diferente?
A resposta é que as mudanças passadas foram naturais, e agora, o efeito é artificial, causado pelo homem, e o
resultado de modificar o efeito estufa, de contribuir artificialmente para um aquecimento do planeta, pode trazer
resultados que são uma grande incógnita. Não se sabe ao certo o que pode acontecer. Os estudos ainda não são
totalmente unânimes em prever os resultados. Mas uma coisa é certa. Vai ser um processo destrutivo que pode trazer

enormes prejuízos para todos.
Reduzir o efeito estufa é possível, mas passa a ser um problema econômico. Adotar processos de geração de
energia mais limpos, e sem emissão de gás carbônico, custa caro, e poderá afetar a economia dos países,
principalmente aqueles que precisam investir mais porque poluem mais. O Congresso Americano nomeou uma
comissão para estudar o assunto. [...]
Disponível em: http://www.dge.inpe.br/ozonio/kirchhoff /html/artigo11.html>. Acesso em: 7 jun. 2011. Fragmento.

02. Nesse texto, o autor defende a ideia de que
a)
b)
c)
d)

A criação da comissão para estudar o efeito estufa ajudará a amenizar a situação.
A mudança climática acarretará enormes prejuízos para a humanidade.
É importante serem realizadas convenções sobre o clima.
É preciso evitar desastres como as enchentes.

Texto 03.
AR PURO PARA A VIDA
(Leonardo Boff)
No início do ano, o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas – um organismo da ONU que
congrega cerca de 2.500 cientistas de 130 países – informou que já vivemos os efeitos do aquecimento global do
planeta.
Nossa casa comum poderá, desde já, ficar muito mais quente, oscilando entre 1,4 e 6 graus Celsius. Esses
números, apesar de aparentemente inofensivos, são capazes de desencadear grandes transtornos climáticos e uma
devastação inimaginável de seres vivos. Muitos lugares ficarão inabitáveis. Haverá grande emigração para regiões de
temperaturas mais amenas.
Anualmente, são lançados 27 bilhões de toneladas de dióxido de carbono no ar. Isso equivale, se condensado,
a uma montanha de 1,5 quilômetro de altura com uma circunferência de base de 19 quilômetros. Como a Terra pode
assimilar esses resíduos invisíveis e mortais?
O receio, o medo, até o pavor que está tomando conta de muitos cientistas, economistas e políticos
ecologicamente despertos como Gorbachev e Al Gore, entre outros, é que estamos nos aproximando de um momento
crítico. Se as coisas seguirem como estão, fatalmente iremos ao encontro do pior.
No entanto, podemos minorar os efeitos maléficos e mudar a situação se os Estados, as grandes empresas, as
instituições e cada pessoa deixarem de queimar lixo, de contaminar o ar e controlarem a emissão de gases dos carros
mediante energias alternativas e menos poluentes. Só assim, a Terra, que tem força de regeneração, conseguirá
garantir ar puro para a vida.
Revista Brasil Almanaque de Cultura Popular, Ano 9,

03. Segundo esse texto, o que causará a emigração para regiões de temperaturas mais amenas?

a)
b)
c)
d)

A elevação da temperatura em vários lugares.
A identificação dos efeitos do aquecimento global.
A inevitável aproximação de um momento crítico.
A preocupação com o dióxido de carbono no ar.

Texto 04.
CHAMOU POR QUÊ?
[...] As novas tecnologias operam mudanças espantosas [...]. As pessoas parecem ter cada vez menos tempo
[...] para falar ao telefone. Está acabando a época das chamadas espontâneas.
“Deu uma saudade e resolvi ligar para saber como você anda” está sendo substituído, ou pelo menos
antecedido, por um SMS ou mensagem no WhatsApp do tipo “Td bem com vc? Posso dar uma ligada?”.
É curioso perceber como muitas pessoas consideram uma invasão de privacidade receber uma chamada
inesperada no meio da tarde. [...] Curioso a gente pensar que, quando os celulares ganharam o mundo, na década de
1980, a autonomia de falar com alguém em deslocamento foi um grande avanço [...]. Cerca de 30 anos depois, as
chamadas são indesejáveis e até invasivas.
Em tempo de conectividade máxima, o bacana é você poder se comunicar (não necessariamente “falar”) com
muitas pessoas ao mesmo tempo e podendo executar outras tarefas simultaneamente. Em um mundo em constante
correria, falar 10 ou 15 minutos com alguém ao telefone pode ser entendido como perda de tempo.
Entre os mais jovens, o fenômeno é ainda mais evidente. [...]
No adolescente, a conversa (mesmo ao telefone) pode ser um problema. Às vezes mais tímidos e
envergonhados no contato verbal ou físico com o outro, atrás da tela de um computador ou do teclado de um celular
eles se soltam muito mais. No papo, eles podem se sentir peixes fora d’água. No texto, eles incorporam tubarões,
dizendo coisas inimagináveis!
Mas a tendência não é exclusiva dos jovens. Na medida em que as novas tecnologias de comunicação ganham
as gerações mais velhas, a voz vai cedendo espaço ao texto breve [...] típico de relações mais diretas. [...]
O mais duro é perceber que também não sou exceção. Há anos, meu celular só fica no modo “vibracall”, ou
seja, faz tempo que ele não “chama” de verdade. Em casa, quando o fixo toca, me incomodo. É quase como alguém
bater à porta sem avisar. [...] Será que vamos todos ficar cada vez mais calados, enquanto os dedos e os olhos não
param?
BOUER, Jairo. Disponível em: <http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,chamou-por-que,1108692,0.htm>. Acesso em: 7 mar.
2014. Fragmento.

04. De acordo com esse texto, os adolescentes preferem se comunicar pelo teclado do celular porque
a)
b)
c)
d)

Consideram as ligações intrusivas.
Ficam mais desinibidos.
Poupam mais tempo.
Preferem as conversas simultâneas.

Texto 05.
A MODA E A PUBLICIDADE
Ana Sánchez de la Nieta
[...]
Se antes os ídolos da juventude eram os desportistas e os atores de cinema, agora são as modelos. [...]. Se, no
passado, as mulheres queriam presidir Bancos, dirigir empresas ou pilotar aviões, hoje muitas só sonham em desfilar
pela passarela
e ser capa da "Vogue".
A vida de modelo apresenta-se para muitas adolescentes como o cúmulo da felicidade: beleza, fama, êxito e
dinheiro. [...]
[...] Os aspectos relacionados com o físico são engrandecidos. Esta é uma constante da chamada civilização da
imagem, imperante na atualidade.[...] O tipo de atração que hoje impera é o de uma magreza extrema. Esta é a causa
principal de uma enfermidade que ganha cada vez mais importância na adolescência: a anorexia, uma perturbação
psíquica que leva a uma distorção, a uma falsa percepção de si mesmo. Na maioria dos casos, esta enfermidade
costuma começar com o desejo de emagrecer. Se alguém se julga gordo sente-se rejeitado por esta
razão. Pouco a pouco deixa de ingerir alimentos e perde peso. No entanto, a pessoa continua a considerar-se
gorda, persiste a insegurança e começa a sentir-se incapaz de comer. Esta enfermidade leva a desequilíbrios
psíquicos que podem acompanhar a pessoa para o resto da sua vida e em não raras ocasiões provoca a morte.
Fonte: http://www.portaldafamilia.org/artigos/artigo346.shtml

05. Comparando os dois textos, pode-se dizer que tratam do mesmo tema, porém
a) O texto 1 informa sobre o problema da anorexia e o 2, de forma humorística, faz uma crítica à magreza das
modelos.
b) O texto 1 critica as modelos por seguirem a civilização da imagem e o 2 defende a perspectiva da civilização da
imagem.
c) O texto 1 defende as modelos que sofrem de anorexia e o texto 2 indica os problemas mais comuns das modelos.
d) O texto 1 explica os problemas decorrentes da anorexia e o texto 2 elogia a magreza extrema das modelos.

SÉRIE: 8º ANO
TURNO: HORÁRIO ESPECIAL
BIMESTRE: 2º BIMESTRE
PERÍODO: 17/08 À 21/08/2020
DISCIPLINA/DIA
HORÁRIO/
DATA
PROFESSOR

ENSINO
RELIGIOSO
2ª FEIRA
(14:40 ÀS 15:10)
PROF. MARCIANO
SILVA

17/08

CONTEÚDO

Concepção de Vida,
Mundo e Morte nas
Religiões Ocidentais:
Judaísmo

PROPOSTA

01. Pesquisar no Antigo Testamento Bíblico, especialmente no Pentateuco (Torá), trechos que exemplifiquem a visão
do Judaísmo sobre a Morte, Imortalidade e Ressurreição. Preencha o quadro abaixo, em seguida:

MORTE

IMORTALIDADE

RESSURREIÇÃO

01. Caro aluno após assistir ao vídeo recomendado no link abaixo sobre Energia Solar juntamente com o
conhecimento adquirido nas aulas com essa temática vamos fazer um texto de no mínimo uma lauda para socializar
com a família.
Vídeo sobre energia solar
https://globoplay.globo.com/v/6305282/
CIÊNCIAS
2ª FEIRA
(15:10 ÀS 16:10)
PROF. DANILO
GALDINO

17/08

Usinas Solares e
Eólicas no Piauí

02. Caro aluno após assistir ao vídeo recomendado no link abaixo sobre Energia Eólica juntamente com o
conhecimento adquirido nas aulas com essa temática faça um texto de no mínimo uma lauda para socializar com a
família.
Vídeo sobre energia eólica.
https://youtu.be/Ow3fPVs0fo4

01. Se x e y são números reais não nulos tais que xy 

x
 x  y, então o valor de x  y é igual a
y

3
2
1

2
0
1
2
3
2

a) 
b)
c)
d)
e)

02. Maria e seu marido realizaram uma viagem ao Nordeste e, para maior comodidade, resolveram locar um carro.
MATEMÁTICA
3ª FEIRA
(14:40 ÀS 15:40)
PROF. WAGNER
FILHO

18/08

Potenciação de
Monômios

Observe duas opções que eles encontraram.
1ª opção: Locadora Quatro Rodas: Taxa fixa de R$ 140,00 mais R$ 1,40 por quilômetro rodado;
2ª opção: Locadora Superveloz: Taxa fixa de R$ 90,00 mais R$ 1,50 por quilômetro rodado;
Inicialmente a empresa Superveloz oferece um plano mais atrativo ao cliente, mas, a partir de certa quilometragem, o
valor da empresa Quatro Rodas passa a ser mais barato.
Determine a partir de quantos quilômetros passa a ser mais vantajoso locar o carro na empresa Quatro Rodas e
assinale a alternativa correspondente:
a) quando a distância for superior a 80 km
b) quando a distância for superior a 230 km
c) quando a distância for superior a 27 km
d) quando a distância for superior a 500 km
e) quando a distância for superior a 2.300 km

03. Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), o Índice de Massa Corporal (IMC) ideal para um indivíduo
adulto deve estar entre 18,5 e 25. Para o cálculo, usa-se a fórmula IMC 

peso
altura2

.

De acordo com o exposto, o peso ideal para um adulto de 1,70 m de altura deve estar entre:
a) 54 kg e 65 kg
b) 56 kg e 70 kg
c) 48 kg e 67 kg
d) 60 kg e 75 kg
e) 54 kg e 72 kg

01. (PUC-MG) O mapa a seguir mostra a Europa Ocidental nos anos iniciais do século XIX.

HISTÓRIA
3ª FEIRA
(15:40 ÀS 16:10)
PROF. FLÁVIO
COELHO

18/08

A Família real no
Brasil

A situação assinalada resultou na vinda da Corte Portuguesa para o Brasil, em 1808. Portanto, o mapa retrata:
a) O Tratado de Comércio e Navegação, assinado entre D. João e Lord Strangford, que garantia liberdade comercial
para ingleses e portugueses.
b) O Tratado de Fontainebleau, assinado por França e Espanha, que supunha a invasão de Portugal e divisão de suas
colônias.

c) A Convenção Secreta, acordo entre Inglaterra e Portugal, que determinava a defesa marítima dos lusitanos pelos
ingleses.
d) O Bloqueio Continental determinado por Napoleão Bonaparte, que proibia os países europeus de comercializarem
com os ingleses.
02. Sobre a transferência da Corte de D. João VI para o Brasil, o historiador Kenneth Maxwell afirma: Novas
instituições foram criadas pela coroa portuguesa, e a maioria delas foi estabelecida no Rio de Janeiro, que, assim,
assumiu um papel centralizador dentro de uma América portuguesa que antes era muito fragmentada no sentido
administrativo. Houve resistência a isso, principalmente em Pernambuco, em 1817. Mas, no final, o poder central foi
mantido. (Adaptado de Kenneth Maxwell, “Para Maxwell, país não permite leituras convencionais”. Entrevista
concedida a Marcos Strecker. Folha de São Paulo, 25/11/2007, Mais, p. 5.)
Segundo o texto, QUAIS as mudanças suscitadas pela transferência da Corte portuguesa para o Rio de Janeiro em
1808
03. Cite duas transformações culturais ocorridas na cidade do Rio de Janeiro durante o Período Joanino (1808-1821).

Texto para as questões de 01 a 03:

INGLÊS
4ª FEIRA
(14:40 ÀS 15:10)
PROF. WEBSTON
SILVA

Reading
19/08

Comprehension

When scientists talk about dinosaurs they mean a special kind of creature that lived on land during the Triassic,
Jurassic, or Cretaceous period, many millions of years ago.
A lot of people say "dinosaur" when they mean any prehistoric creature, such as sea creatures or pterodactyls.
The only dinosaurs we can know about are the ones that leave fossil remains, but fossilisation is an extremely rare
process. We have lots of fossil evidence for the late Jurassic and late Cretaceous dinosaurs, but long stretches of
geologic time, across various continents, remain unaccounted for. It would be surprising, though, if palaeontologists
(scientists who explore prehistoric times) discovered an entirely new and unclassifiable type of dinosaur, since most
dinosaur families have been well sorted out.
https://www.theschoolrun.com/homework-help/dinosaurs
01. A técnica de leitura SMIMMING permite que o leitor faça uma leitura geral do texto e identifique sua ideia central.
Utilizando essa técnica, escreva um pequeno parágrafo que resume a temática central do texto. Escreva sua resposta
em português.
02. Palavras cognatas são palavras da língua inglesa que se assemelham a outra palavra na língua portuguesa tanto
na forma escrita, como no significado. Retire do texto 10 exemplos de palavras cognatas com sua respectiva tradução.
03. Localize no texto as expressões equivalentes a:
a) criatura pré-histórica: _____________________________________________________
b) processo raro: ___________________________________________________________
c) era geológica: ___________________________________________________________
d) tipo de dinossauro não-classificável: __________________________________________
Sugestões de dicionários on-line:
https://www.wordreference.com/enpt/
https://www.reverso.net/text_translation.aspx?lang=PT

01. BRICS é o nome de um conjunto de países considerados economicamente subdesenvolvidos ou "em vias de
desenvolvimento" ou ainda "emergentes” que, nas últimas décadas, apresentaram um crescimento industrial alto.
Pertencem ao grupo: Brasil, Rússia, Índia, China e, mais recentemente, África do Sul. Esses países não compõem um
bloco econômico, apenas compartilham de uma situação econômica com índices de desenvolvimento e situações
econômicas parecidas. Sobre as características comuns aos BRICS, analise as afirmativas:
I.
II.
III.
IV.
V.

GEOGRAFIA
4ª FEIRA
(15:10 ÀS 15:40)
PROF. ADRIANO
RAMALHO

Possuem grande estabilidade econômica.
Mão de obra em grande quantidade e em processo de qualificação.
Baixos níveis de produção e exportação.
Diminuição, embora lenta, das desigualdades sociais.
Rápido acesso da população aos sistemas de comunicação como, por exemplo, celulares e Internet
(inclusão digital).

Estão corretas
19/08

Comércio Mundial

a) apenas I e II.
b) apenas II, IV e V.
c) apenas I, II, III e IV.
d) apenas I, II e III.
e) e. apenas III e V.
02. No Brasil, devido às rápidas mudanças tecnológicas, o mercado de trabalho exige mão de obra cada vez mais
flexível e especializada. Sobre essa informação, é correto afirmar que
a) A qualificação constitui fator imprescindível às pessoas que estão na disputa por um emprego, pois isso as capacita
a exercer múltiplas funções – “polivalente”.
b) O importante para o mercado de trabalho é que as pessoas passem por um processo de padronização, passo
decisivo para a produção em larga escala, assim as habilidades intelectuais são relevantes.
c) De maneira geral, o avanço da automação da produção reduziu o esforço físico, antes despendido pelo trabalhador,
coloca-se como alternativa no mercado e minimiza o uso da criatividade.
d) A exigência do mercado por profissional com inovações em diferentes áreas do conhecimento, sobretudo os de

informática, eletrônica, genética entre outras, vem reduzindo os trabalhadores do setor informal.
e) A qualificação e a flexibilização da mão de obra são mecanismos que alteram as relações de trabalho e ampliam
significativamente a atuação dos profissionais autônomos.
03. A geopolítica estuda a evolução das relações internacionais, a partir das estratégias dos Estados Nacionais,
analisa fatores como os recursos naturais, questão militar, étnica, política, comércio e infraestrutura.
Considerando essa informação, é correto afirmar:
a) O Brasil é um país do tipo global Trader, isto é, que tem seu comércio internacional bem distribuído, o que permite
relativa liberdade e um certo conforto diante de crises regionais e de humores políticos de governo estrangeiros.
b) A Índia, apesar de alguns problemas em questões internas, étnico-religiosas, tem mantido a unidade territorial,
devido à ascensão de partido político que defende a superioridade da religião hinduísta, assim diminui os choques
com outras minorias.
c) O Japão, um país de pequena extensão territorial, somente alcançou o nível industrial de hoje, porque ao encontrar
matérias-primas em seu território, transforma-as em produto industrializado, por exemplo, o parque siderúrgico
japonês.
d) Os Estados Unidos são conhecidos por sua força econômica industrial, tecnológica e militar, entretanto são os
maiores importadores mundiais de cereais, e é nesse setor que está a sua principal deficiência estrutural.
e) A China está entre os países que mais importa tecnologia nuclear e de mísseis, além disso, desenvolve seu próprio
programa nuclear. Esse cenário tecnológico é considerado pela comunidade Internacional como reaparelhamento
militar, devido a sua neutralidade em relação ao mundo.
04. Um conjunto composto por algumas das economias em desenvolvimento, que apresentaram melhorias nas suas
economias ao longo dos últimos anos e combinam uma grande atratividade para investidores estrangeiros. Esses
países organizaram-se informalmente por meio de uma sigla e, recentemente, criaram um banco de ajuda monetária
para países periféricos, em desafio claro ao Fundo Monetário Internacional e ao Banco Mundial.
O texto acima se refere:
a) ao G-20 – grupo de países emergentes
b) ao Mercosul – bloco econômico formado por países em desenvolvimento
c) ao BRICS – composto por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul

d) ao MIST – formado por México, Indonésia, Coreia do Sul e Turquia
e) ao G-7 grupo de países emergentes
05. Em 2001, o economista Jim O´Neil, chefe de pesquisa em economia global do grupo financeiro Goldman Sachs,
realizou o estudo “Building Better Global Economic Brics” (“Construindo uma melhor economomia global Brics”, em
tradução livre), em que se destacaram os países que compõem o bloco (Brasil, Rússia, Índia, China e a África do Sul),
devido ao papel de destaque que apresentam no cenário mundial, por conta do rápido desenvolvimento de suas
economias. De acordo com a pesquisa, o potencial econômico desses países pode transformá-los nas quatro
economias dominantes do mundo, até 2050 (a avaliação foi feita antes do ingresso da África do Sul no bloco).
Entretanto, cada um deles apresenta uma trajetória distinta, podendo ser agrupados somente pelo termo “emergentes”
[…].
Sobre a relação entre os países do BRICS e o Brasil, podemos afirmar corretamente que:
a) O Brasil é o país social e economicamente mais desenvolvido do grupo.
b) A economia brasileira é altamente dependente da exportação de matérias-primas para os países do BRICS.
c) Em termos de efetividade, o Brasil foi o pioneiro, entre os países do BRICS, no desenvolvimento industrial.
d) A China é a única parceira comercial de peso que o Brasil possui no BRICS atualmente.
e) A economia brasileira é altamente independente da importação de recursos europeus.

LÍNGUA
PORTUGUESA
4ª FEIRA
(15:40 ÀS 16:10)
PROF. FERNANDO
SANTOS

19/08

Estudo de texto

Com base nas placas acima, julgue a afirmação abaixo, colocando V para verdadeira e F para falsa.
01. A concordância verbal presente na placa 01 respeita a norma padrão. O sujeito do enunciado é indeterminado.

LÍNGUA
PORTUGUESA
5ª FEIRA
(14:40 ÀS 15:10)
PROF. FERNANDO
SANTOS

20/08

Concordância verbal

Com base nas placas acima, julgue a afirmação abaixo, colocando V para verdadeira e F para falsa.
01. A concordância verbal presente na placa 01 desrespeita a norma padrão. O sujeito do enunciado é “sorvetes”,
devendo o verbo flexionar-se no plural.

EDUCAÇÃO
FÍSICA
5ª FEIRA
(15:10 ÀS 15:40)
PROF.ª GEÓRGIA
SOARES

20/08

Yoga

Vamos começar nossas práticas?
Que tal fazermos uma meditação?
Uma aula de yoga??
Você já praticou algum exercício de yoga?
Vou te pedir pra fazer dois exercícios e uns 5 minutos de meditação. Vamos começar?
01. Dobra para frente
Apesar de básica, essa pose é muito importante para estabelecer uma base forte. A posição ajuda ainda a trabalhar

o equilíbrio do corpo e melhorar a concentração.
Como fazer: com as pernas abertas e joelhos levemente flexionados, abaixe todo o tronco em direção ao chão.
Certifique-se de manter a coluna reta e alinhada com o quadril. Dobre os cotovelos em 90 graus e envolva os
calcanhares com as mãos. Respire profundamente enquanto se mantém nessa posição por 15 segundos.

No início você poderá não conseguir finalizar a posição toda, porém pode não descer tanto, ou diminuir a abertura das
pernas. Aos poucos você pode ir aumentando o tamanho da abertura e a descida também.
02.Gato/vaca
Essa sequência pequena de exercícios é a maneira perfeita para aquecer a coluna vertebral e o peito antes de você
começar a praticar posições de Yoga mais complexas.
Como fazer: fique de quatro, com os joelhos na direção do quadril, mãos e ombros distantes, bem abaixo dos
ombros. Faça uma inalação, levantando o peito e olhando para o teto. Solte todo seu peso para o ventre e arqueie
bem a coluna. Em seguida, expire e empurre as mãos e os joelhos em direção ao chão, curvando as
costas, redirecionando os olhos para o umbigo. Repita a sequência algumas vezes.
Este exercício é fácil e pode te proporcionar muito relaxamento .

01. Se no mapa do Brasil 1 cm representa 100 km, quantos quilômetros representam 20 cm neste mapa?
a) 1000 km
b) 3200 km
c) 2000 km
d) 1000 km
e) 50000 km
OFICINA DE
MATEMÁTICA
5ª FEIRA
(15:40 ÀS 16:10)
PROF.RAPHAELL
MARQUÊS

20/08

Questões sobre
Razão e Proporção

02. Um motorista de ônibus fez um percurso de 30 km em 30 minutos com velocidade constante. Qual a velocidade
em quilômetros por hora?
03. Considere um relógio com um defeito de forma que ocorre um atraso de 3 minutos por dia, quantos dias este
relógio levaria para atrasar 1 hora?
a) 90
b) 20
c) 40
d) 22
e) 10

01. Criação de uma instalação sonora

ARTE
6ª FEIRA
(14:40 ÀS 15:10)
PROF. MADSON
COELHO

21/08

Show, Recital,
Concerto, Instalação
Sonora

Para a confecção de instrumentos musicais e objetos sonoros a serem utilizados na produção das instalações, serão
necessários materiais descartáveis e diversos objetos de largo alcance que também podem ser encontrados na
própria unidade, como garrafas pet, latas diversas, argolas de cortinas, tampinhas plásticas e de metal, tocos de
madeira, sinos, guizos, mangueiras, funis, tubos de pvc, cilindros e caixas de papelão, elásticos de vários tamanhos,
utensílios velhos de cozinha como panelas, tampas e colheres, molhos de chaves, grãos coloridos, pedrinhas, etc.
É interessante utilizar suportes diferentes, como alguns objetos em painéis na parede, outros pendurados como
cortinas ou móbiles, outros no chão por onde as crianças passam, etc..para montagem das instalações: cabos de
vassoura, cabides e cintos velhos, fita adesiva, barbantes grossos ou fios plásticos para pendurar alguns objetos
(cuidado com a escolha dos fios, pois alguns tipos podem machucar as crianças), pedaços de madeira para fixar
alguns objetos. Para algumas instalações será necessário a utilização de ferramentas, pregos, parafusos (utilizados
pelos adultos). Aparelho de som, música instrumental selecionada e máquina fotográfica ou celular para
documentação da proposta.

01. Qual é o nome do grupo de plantas mais primitivo da terra?

OFICINA DE
CIÊNCIAS
6ª FEIRA
(15:10 ÀS 15:40)
PROF. TÉRCIO
CÂMARA

(
(
(
(
(
21/08

Morfologia Vegetal:
Folha

) Briófitas
) Pteridófitas
) Gimnospermas
) Angiospermas
) Carnivorospermas

02. Como é chamado o caule horizontal da maioria das plantas pteridófitas?
(
(
(
(
(

) Horitoma
) Rizoma
) Subterranoide
) Cauloide
) Horizontado

03. Qual grupo de plantas é o mais evoluído, possuindo flores?
04. Como são chamados os dois tipos de vasos vasculares existentes nas plantas?

(
(
(
(
(

) xilema e atêmia
) xilema e cloroplasto
) xilema e floema
) xilema e veia
) leucoplasto e floema

05. Quais são os principais plastídios existentes nas plantas?
(
(
(
(
(

) Cloroplasto, amido e mitocôndria
) Cloroplasto, vacúolo e mitocôndria
) Cloroplasto, leucoplasto e cromoplasto
) Cloroplasto, cromoplasto e mitocôndria
) Vacúolo, ribossomos e mitocôndria

06. São características das plantas:
(
(
(
(
(

) Heterótrofos, pluricelulares e procariontes
) Heterótrofos, unicelulares e procariontes
) Autótofos, unicelulares e eucariontes
) Autótrofos, pluricelulares e eucariontes
) Autótrofos, unicelulares e procariontes

07. Quais dessa espécies são exemplos de briófitas (grupo de plantas)?
(
(
(
(
(

) Laranjeira e mangueira
) Samambaia e pinheiro
) araucária e trigo
) abacateiro e smambaiaçu
) Musgos e hepáticas

08. Qual dessa espécies é um exemplo de pteridófitas (grupo de plantas)?
( ) musgo
( ) cacaueiro
( ) mandioca

( ) bananeira
09. De que grupo faz parte a ninfeia (planta)?
(
(
(
(
(

) Angiospermas
) Briófitas
) Carotenoides
) Gimnospermas
) Pteridófitas

10. Qual é o tipo de caule da bananeira?
(
(
(
(
(

) caule subterrâneo
) caule aéreo(vertical)
) caule aquático
) caule espinhoso
) caule musgoso

11. Com que se parece a folha do nepentes (planta)?
(
(
(
(
(

) chapéu
) jarro
) faca
) roda
) pente

Texto para as questões 1 e 2:
O custo da ignorância

OFICINA DE
LÍNGUA
PORTUGUESA
6ª FEIRA
(15:40 ÀS 16:10)
PROF.ª MARÍLIA
VIEIRA

21/08

Artigo de Opinião

Imagine que você esteja perdido em Pequim, na China, onde é muito difícil encontrar alguém que fale outra
língua que não o chinês. Suponha que você esteja passando mal e precise ir a um hospital. Quanto mais o tempo
passa, mais a dor aumenta. E mais difícil se torna sua comunicação com as pessoas em volta. Você olha as placas,
mas não entende nada. Procura uma lista telefônica e entende menos ainda. Já pensou se tivesse de trabalhar nesse
lugar? Terrível, não?
Essa sensação de insegurança ajuda a entender uma imensa parcela da população brasileira. Um analfabeto ou
semianalfabeto comporta-se, na prática, da mesma forma como você se comportaria se estivesse perdido numa rua
de Pequim. Esse exemplo ajuda a entender mais sobre a mortalidade infantil e o círculo vicioso da miséria.
Confuso? Afinal, o que o analfabetismo tem a ver com a mortalidade infantil?
É simples. O nível de instrução da mãe é um elemento vital para que a família perceba a necessidade de
higiene e de saneamento básico.
Números do Unicef mostram que a taxa de mortalidade infantil chega ao seu ponto máximo nas famílias em que
a mãe é analfabeta. E vai baixando à medida que a instrução aumenta. A morte de crianças pequenas entre filhos de
mulheres que frequentam a escola por menos de um ano é cerca de três vezes maior do que em famílias nas quais a
mãe estudou por mais de oito anos.
[...]
DIMENSTEIN. Gilberto. O cidadão de papel. São Paulo: Ática, 2002.
01. Segundo o texto, a UNICEF destaca como um dos fatores que interferem no aumento da taxa de mortalidade
infantil
a) o crescente círculo vicioso da miséria.
b) o aumento do nível de instrução da mãe.
c) o grau de analfabetismo da mãe.
d) a sensação de insegurança da população.
02. Este texto se refere
a) à dificuldade de comunicação na China.
b) ao analfabetismo e a mortalidade infantil.

c) à diminuição do analfabetismo feminino.
d) à higiene e ao saneamento básico no Brasil.
03.
TEXTO 1
[...] O direito à legítima defesa da vida e da integridade física, pessoal ou de terceiros, e do patrimônio é
reconhecido por todas as religiões, civilizações e legislações há milênios; é um direito natural, inerente ao ser humano.
[...] A lei reconhece a legítima defesa e procura, acertadamente, garantir o acesso ao instrumento de defesa; se
privado dos instrumentos adequados, o direito à legítima defesa virará letra morta. Na situação atual de violência, o
instrumento é a arma de fogo. Em um Estado democrático de direito nenhum cidadão que atenda aos requisitos legais
pode ser impedido de, com a utilização dos meios adequados e necessários, defender a vida e a integridade física de
sua pessoa e de seus familiares e os seus bens. [...] os cidadãos de bem não se armam para cometer crimes, e sim,
para se defender. A questão é simples: é preciso desarmar e punir os criminosos, não os cidadãos honestos.
Edson Luiz Ribeiro. Folha de São Paulo, Caderno Mais!, São Paulo, 4 de junho de 2000.
TEXTO 2
Estou convencido de que, em benefício da segurança de todo o povo, o comércio de armas deveria ser
bastante restringido e rigorosamente controlado. [...] É absolutamente falso dizer que o comércio deve ser livre para
dar segurança aos cidadãos honestos, pois quem tem o dever legal de dar segurança ao povo é o governo, que
recebe impostos e tem gente treinada para executar essa tarefa, estando realmente preparado para enfrentar
criminosos. Se os organismos policiais são deficientes, o caminho é a mobilização de toda a sociedade exigindo
eficiência – e não a barbárie da autodefesa, que fatalmente acaba gerando justiceiros privados, arbitrários e violentos
[...]
Dalmo de Abreu Dallari. Folha de São Paulo, Caderno Mais!, São Paulo, 4 de junho de 2000.
In SOARES, Magda. Português uma proposta para o letramento.São Paulo: Moderna, 2002.
Comparando os textos 1 e 2, podemos concluir que
a) o texto 1 diz que é direito dos cidadãos de bem adquirirem armas de fogo para se defender, enquanto o texto 2
afirma que quem deve dar segurança ao povo é o governo.
b) o texto 1 afirma que os cidadãos de bem devem se defender, enquanto o texto 2 diz que o comércio de armas deve

ser livre para dar segurança aos cidadãos honestos.
c)os textos 1 e 2 declaram que todo cidadão de bem tem direito a defender a própria vida usando armas de fogo e por
isso seu comércio deve ser legalizado.
d) o texto 1 é contra a legalização do comércio de armas de fogo para defesa da integridade física dos cidadãos,
enquanto o texto 2 diz que o caminho é a mobilização da sociedade.

Comparando os textos 1 e 2, podemos concluir que
a) o texto 1 diz que é direito dos cidadãos de bem adquirirem armas de fogo para se defender, enquanto o texto 2
afirma que quem deve dar segurança ao povo é o governo.
b) o texto 1 afirma que os cidadãos de bem devem se defender, enquanto o texto 2 diz que o comércio de armas deve
ser livre para dar segurança aos cidadãos honestos.
c) os textos 1 e 2 declaram que todo cidadão de bem tem direito a defender a própria vida usando armas de fogo e por
isso seu comércio deve ser legalizado.
d) o texto 1 é contra a legalização do comércio de armas de fogo para defesa da integridade física dos cidadãos,
enquanto o texto 2 diz que o caminho é a mobilização da sociedade.
04.
Cidadania, direito de ter direitos
Cidadania é o direito de ter uma ideia e poder expressá-la. É poder votar em quem quiser sem constrangimento.
[...] Há detalhes que parecem insignificantes, mas revelam estágios de cidadania: respeitar o sinal vermelho no
trânsito, não jogar papel na rua, não destruir telefones públicos. Por trás desse comportamento está o respeito à coisa
pública. [...] Foi uma conquista dura. Muita gente lutou e morreu para que tivéssemos o direito de votar.
DIMENSTEIN, Gilberto. O Cidadão de papel. São Paulo: Ed. Ática, 1998.
O trecho que indica uma opinião em relação à cidadania é
a) ...“é o direito de ter uma ideia e poder expressá-la...”.
b) ...“É poder votar em quem quiser...”.
c) ...“revelam estágios de cidadania:”

d) ... “Foi uma conquista dura.”
05.
O mercúrio onipresente
(Fragmento)
Os venenos ambientais nunca seguem regras. Quando o mundo pensa ter descoberto tudo o que é preciso para
controlá-los, eles voltam a atacar. Quando removemos o chumbo da gasolina, ele ressurge nos encanamentos
envelhecidos. Quando toxinas e resíduos são enterrados em aterros sanitários, contaminam o lençol freático. Mas ao
menos acreditávamos conhecer bem o mercúrio. Apesar de todo o seu poder tóxico, desde que evitássemos
determinadas espécies de peixes nas quais o nível de contaminação é particularmente elevado, estaríamos bem. [...].
Mas o mercúrio é famoso pela capacidade de passar despercebido. Uma série de estudos recentes sugere que
o metal potencialmente mortífero está em toda parte — e é mais perigoso do que a maioria das pessoas acredita.
(KLUGER, Jeffrey. IstoÉ. N. 1927, 27/06/2006, p.114-115.)
A tese defendida no texto está expressa no trecho:
a)
b)
c)
d)

as substâncias tóxicas, em aterros, contaminam o lençol freático.
o chumbo da gasolina ressurge com a ação do tempo.
o mercúrio apresenta alto teor de periculosidade para a natureza.
o total controle dos venenos ambientais é impossível.

SÉRIE: 8º ANO
TURNO: HORÁRIO ESPECIAL
BIMESTRE: 2º BIMESTRE
PERÍODO: 24/08 À 28/08/2020
DISCIPLINA/DIA
HORÁRIO/
DATA
PROFESSOR

CONTEÚDO

PROPOSTA

Pesquisa
Recomenda-se que o estudante, por meio de pesquisa de campo e informações de terceiros, realize esse levantamento.
ENSINO
RELIGIOSO
2ª FEIRA
(14:40 ÀS 15:10)
PROF. MARCIANO
SILVA

24/08

Concepção de Vida,
Mundo e Morte nas
Religiões Ocidentais:
Cristianismo

01. Pesquise, na Igreja Cristã em que participa, qual é “Concepção de Vida, Mundo e Morte” ensinada pela doutrina. Caso não
seja participante de nenhuma Igreja Cristã, escolha alguma de sua preferência e realize o levantamento. Em seguida, registre no
quadro abaixo:
IGREJA

CONCEPÇÃO

Aula 01:
01. Entre as alternativas a seguir, escolha aquela que contém apenas fontes primárias de luz.

CIÊNCIAS
2ª FEIRA
(15:10 ÀS 16:10)
PROF. DANILO
GALDINO

24/08

Luz, Lua, Terra,
Eclipse

a) Fósforo, Sol, Lua
b) Lua, Júpiter, Sol
c) Vela acesa, Sol, Lua
d) Estrelas, Fósforo aceso, Sol
e) Estrelas, pilha de lanterna e Sol.
02. (FMABC SP) As imagens abaixo correspondem a um acessório de segurança para quem tem que transportar um bebê na
cadeirinha no banco de trás – o espelho retrovisor para bebê. Para que os pais possam ver o filho sentado na cadeirinha, fixada no
banco traseiro e de costas para os ocupantes dos bancos da frente do carro, o espelho deve ser fixado no encosto de cabeça do
banco traseiro, defronte ao bebê. Assim, os pais, ao olharem para o espelho retrovisor interno do automóvel, poderão ver a
imagem refletida do bebê. O princípio da óptica geométrica que permite que isso seja possível é

a) refração luminosa.
b) dispersão luminosa.
c) independência dos raios luminosos.
d) reversibilidade dos raios luminosos.
Aula 02:
01. Veja o vídeo sobre eclipse e nos diga quais os dois tipos de eclipses que aparecem no vídeo no encontro entre o Et e a
terráquea?
https://youtu.be/Ujy6xcuecK4

01. Considere o polinômio

(a2  ab  b2 )  (a  ab). Determine o valor numérico se a  2 e b  1.

a) 0
b) 11
c) 20
d) 28
e) 30

MATEMÁTICA
3ª FEIRA
(14:40 ÀS 15:40)
PROF. WAGNER
FILHO

02. Em certa página de um livro foi anotada uma senha. Para se descobrir qual é a página, dispõe-se da informação de que a
soma dos quadrados dos três números correspondentes à página da senha, à página anterior e à página posterior é igual a um
certo número k que será informado posteriormente.
25/08

Polinômios

Denotando por n o número da página da senha, qual é a expressão que relaciona n e k ?
a) 3n2  4n  k  2
b) 3n2  4n  k  2
c) 3n2  k  2
d) 3n2  k  2
e) 3n2  k

01.Explique os objetivos do movimento de Pernambuco em 1817.

HISTÓRIA
3ª FEIRA
(15:40 ÀS 16:10)
PROF. FLÁVIO
COELHO

25/08

A Família Real no
Brasil

02. "O Rio de Janeiro é a capital do Brasil há bastante tempo, muito antes de a família real deixar Lisboa. Traçarei uma breve
descrição dessa cidade a partir do que pude apurar durante a minha estada. [...] O comércio [...] progrediu muito depois que a
cidade tornou-se residência real [...] Os ingleses têm aberto muitos cafés no Rio de Janeiro, uma novidade, que tenho certeza, será
bem acolhida. De fato, desde março de 1808, toda a cidade vem passando por transformações e recebendo melhorias.
Conde Thomas O Neill, 1809. Apud Jean Marcel Carvalho França. "Outras visões do Rio de Janeiro Colonial - Antologia de
Textos". Rio de Janeiro, José Olympio, 2000. Pp: 310-320.
A descrição do inglês Thomas O Neill destaca algumas das transformações ocorridas desde a chegada da Corte portuguesa ao
Rio de Janeiro no ano de 1808.
Cite duas transformações culturais ocorridas na cidade do Rio de Janeiro durante o Período Joanino (1808-1821).

03. “Em agosto de 1820, irrompeu em Portugal uma revolução liberal inspirada nas ideias ilustradas. Os revolucionários
procuravam enfrentar o momento de profunda crise na vida portuguesa. Crise política (...); crise econômica (...); crise militar (...).
Basta lembrar que, na ausência de D. João, Portugal foi governado por um conselho de regência presidido pelo marechal inglês
Beresford.”
FAUSTO, Boris. História do Brasil. Edusp. 1994.

A Revolução do Porto de 1820 tinha aspectos contraditórios no que se refere ao Brasil e Portugal. Se, para Portugal, ela podia ser
definida como liberal, condenando a monarquia absoluta e defendendo a elaboração de uma Constituição para o país, no que se
referia ao Brasil, as Cortes de Lisboa adotaram medidas de caráter recolonizador que acabaram acelerando a Independência do
Brasil.
Dentre as medidas recolonizadoras das Cortes de Lisboa que conduziram ao crescimento da ideia separatista, aponta-se a(o)
a) aliança das Cortes de Lisboa com o chamado “partido brasileiro” que, por temer uma revolução popular, defendia a
manutenção da subordinação do Brasil à Metrópole.
b) anulação das medidas liberais adotadas no Brasil, no Período Joanino, que, se, por um lado, prejudicaram a burguesia lusa ao
romperem o monopólio comercial, por outro, beneficiaram tanto os ingleses quanto os grandes proprietários rurais brasileiros.
c) neutralização, pelas Cortes de Lisboa, da pressão inglesa contra a recolonização, através do compromisso de manter os
privilégios comerciais obtidos pela Inglaterra no Brasil, entre 1808 e 1821.
d) envio das forças militares da Santa Aliança para conduzir a Família Real de volta a Portugal, independente do desejo contrário
dos brasileiros.
e) envio de um representante direto das Cortes de Lisboa para o Rio de Janeiro, que obrigava os representantes das províncias
brasileiras a responderem somente a ele.

INGLÊS
4ª FEIRA
(14:40 ÀS 15:10)
PROF. WEBSTON
SILVA

O aluno deverá fazer uso das técnicas de leitura e interpretação de texto, que foram ensinadas pelo professor, para resolver essa
atividade. Pode ser utilizado um dicionário físico ou pesquisa na internet, além da consulta de livros.
Sugestões de dicionários on-line:
26/08

Recursos de
persuasão

https://www.wordreference.com/enpt/
https://www.reverso.net/text_translation.aspx?lang=PT
Texto para as questões de 01 a 03:

Quando usamos a língua, organizamos as frases com o objetivo de produzir um texto que se comunique com o interlocutor. A
produção do texto é organizada, por sua vez, com base numa tradição discursiva que prevê determinadas sequências e elementos
textuais. Em relação aos gêneros textuais informados indique a alternativa que contém seu uso social.

https://img.over-blog-kiwi.com/0/91/54/09/20140304/ob_d86891_dont-drink-and-drive.jpg

01. Com base no texto, entende-se que
a) o anúncio pretende aumentar a conscientização sobre as graves consequências do uso de álcool e direção.
b) é possível inferir que as partes do corpo e do carro são itens facilmente substituíveis.
c) com os avanços tecnológicos, as próteses já se comparam às partes reais do corpo.
d) o anúncio implica que, em acidentes de carro, as partes do corpo feridas com mais frequência são os pés e as pernas.
02. O texto por meio de seus elementos verbais e não verbais é classificado como:
a) shopping list
b) restaurant menu

c) advertisement
d) birthday invitation
03. Com a ajuda de livros, dicionário ou mesmo na internet procure a definição do gênero textual “PROPAGANDA”.
04. O vocabulário é um componente relevante no processo de aquisição de uma outra língua estrangeira. A partir do texto, procure
em um dicionário a tradução da legenda “DON’T DRINK AND DRIVE.”
05. Estabeleça uma relação entre o conteúdo da mensagem e os códigos não verbais (no caso, a imagem).

01. (Ufrgs 2019) Considere as afirmações a respeito da estrutura agrária brasileira.

GEOGRAFIA
4ª FEIRA
(15:10 ÀS 15:40)
PROF. ADRIANO
RAMALHO

I. A modernização do campo tornou-o autossuficiente em relação à cidade, destino da produção agrícola brasileira.
II. A modernização da agricultura tornou as paisagens agrícolas homogeneizadas, em virtude da especialização produtiva para
atender ao mercado cada vez mais exigente.
III. As modificações na estrutura fundiária provocaram desemprego no campo e êxodo rural, além do aumento do número de
trabalhadores sem direito à terra, com consequente exclusão social.
26/08

Agricultura I

Quais estão corretas?
a) Apenas I.
b) Apenas II.
c) Apenas III.
d) Apenas II e III.
e) I, II e III.

02. (G1 - ifpe 2019) Análise o mapa para responder à questão.

A ampliação dos fluxos migratórios para a região e o período, destacados no mapa, foi causada por diversos fatores, dentre os
quais:

I. programas governamentais de incentivo à modernização do campo e de integração da região ao agronegócio.
II. maior urbanização e dinamismo nas microrregiões do Centro-Oeste.
III. atividades industriais e de setor de serviços amplamente desenvolvidos.
IV. substituição do principal produto agrícola, a soja, pela cultura de frutas cítricas.
V. acentuada diminuição de crescimento demográfico nas microrregiões de Cuiabá e Alto Pantanal.
Estão CORRETAS
a) I e II, apenas.
b) I, IV e V, apenas.
c) I, II e III, apenas.
d) II, III, IV e V, apenas.
e) I, II, III, IV e V.
03. G1 - ifpe 2019) A opção do país pelo agronegócio faz o brasileiro consumir 5,2 litros de agrotóxicos por ano
O agronegócio cria áreas de monocultivo que destroem toda a biodiversidade, tornando o ambiente propício para elevadas
populações de insetos e doenças
Disponível em: < https://www.cartamaior.com.br10/01/2015 00:00>. Acesso em: 01 out. 2018 (adaptado).

Sobre o texto, é CORRETO afirmar que,
a) o desmatamento provocado pelo avanço da fronteira agrícola, pelo crescimento do monocultivo, pelo uso intenso de
agrotóxicos e fertilizantes químicos correspondem ao processo de modernização da agricultura brasileira.
b) o agronegócio no Brasil vem provocando a concentração de terras nas mãos dos pequenos e médios proprietários cuja renda é
obtida pelo trabalho dos membros da família.
c) o agronegócio corresponde ao setor agrícola que elimina a manutenção do latifúndio e estimula o crescimento de áreas
quilombolas, indígenas e de proteção, e unidades de conservação ambiental.
d) o agronegócio é dependente das grandes extensões de terra e, por essa razão, desenvolve a política de produção de alimentos
saudáveis com a diminuição da utilização de produtos químicos e a diversificação da produção agrícola.
e) as áreas de monocultivo nas regiões brasileiras apresentam um acelerado processo de distribuição igualitária de terras para o
pequeno agricultor que desenvolve o agronegócio intensivo.

04. (Upe-ssa 2 2018) Leia o texto a seguir:

Conflitos no campo deixam 59 mortos e violência é a maior em 13 anos
Em 2016, os conflitos agrários causaram a morte de 59 pessoas em todo o País. O índice é o mais alto desde 2003, quando 71
pessoas foram assassinadas em conflitos no campo. Em 2015, haviam sido 50 assassinatos, 14 a mais que no ano anterior. O
Estado de Roraima ocupa o topo da lista dos mais violentos, vindo em seguida Maranhão e Pará.
Fonte: Jornal Estado de São Paulo, janeiro de 2017. Adaptado.
Sobre o conteúdo apresentado no texto e o modo como as propriedades rurais estão distribuídas pelo território brasileiro, é
CORRETO afirmar que a estrutura fundiária do país
a) é caracterizada pela desconcentração de terras e pela existência majoritária de minifúndios rurais, cuja produção agrícola é, em
geral, destinada ao mercado externo da América do Norte e da Europa.
b) apresenta a menor concentração de terras da América Latina e mantém a equidade na distribuição por regiões do país, com
índices de produtividade bastante altos e grande potencial para a produção agropecuária.
c) possui a maior parte de suas terras concentradas por latifundiários, fato que permite situações de desigualdades e conflitos
sociais com trabalhadores que reivindicam a reforma agrária.
d) viabiliza a real necessidade de ocupação dos trabalhadores do campo, sobretudo nas regiões Norte e Centro-Oeste, para fins de
produção agropecuária, impedindo, dessa forma, a concentração de grilagens.
e) registra, por meio dos censos agropecuários do país, que, entre o período do governo militar e o início do século XXI, houve uma
grande diminuição da concentração fundiária nas regiões Norte e Sul.
05. G1 - ifpe 2018) Agropecuária brasileira é uma das que mais cresce no mundo,
“A agropecuária brasileira é uma das que apresenta maior ritmo de crescimento no mundo. A conclusão é de um estudo do
Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. A pesquisa apontou que entre 2006 e 2010, o rendimento da agropecuária
aumentou

4,28% ao ano no Brasil.”

Reportagem do portal do governo do Brasil de 12/05/2017(adaptada). Disponível em:< http://www.brasil.gov.br/infraestrutura/2017/05/agropecuariabrasileira-e-uma-das-que-mais-cresce-no-mundo>. Acesso em: 08 out.2017.

A agropecuária é um dos setores mais importantes da economia brasileira, e apresenta um desenvolvimento crescente, como
afirma o texto acima. Sabendo disso e de posse dos seus conhecimentos, analise as alternativas a seguir sobre a agropecuária e a
questão agrária no Brasil.

I. Uma das marcas da agropecuária no Brasil é o agronegócio, com elevada produtividade, sendo uma das mais competitivas do
mundo.
II. Apesar da grande produtividade do setor do agronegócio, cerca de 70% dos produtos que abastecem o mercado interno são
fornecidos pela agricultura familiar.

III. O Brasil protagoniza intensos conflitos que envolvem trabalhadores rurais, no entanto, apresenta uma das menores
concentrações fundiárias do mundo.
IV. A grilagem foi uma das práticas responsáveis pela concentração de terras no meio rural brasileiro desde o século XIX.
V. A pecuária brasileira não possui grande destaque no mercado mundial, pois sua elevada produção é destinada,
majoritariamente, para o mercado interno.
Estão CORRETAS, apenas, as assertivas,
a) III, IV e V.
b) I, II e III.
c) II, III e V.
d) I, II e IV.
e) I, IV e V.

LÍNGUA
PORTUGUESA
4ª FEIRA
(15:40 ÀS 16:10)
PROF. FERNANDO
SANTOS

26/08

Concordância Verbal

Com base nas placas acima, julgue cada uma das afirmações abaixo, colocando V para verdadeira e F para falsa.
01. Para ficar correta a concordância presente no enunciado da placa 02, é obrigatório o emprego da forma verbal É.

LÍNGUA
PORTUGUESA
5ª FEIRA
(14:40 ÀS 15:10)
PROF. FERNANDO
SANTOS

27/08

Concordância Verbal

01. A concordância presente no enunciado da placa 02 respeita a norma padrão.

EDUCAÇÃO
FÍSICA
5ª FEIRA
(15:10 ÀS 15:40)
PROF.ª GEÓRGIA
SOARES

01. Descreva um breve texto sobre a origem da ginástica.
27/08

Ginástica

02. Escreva sobre a origem da ginástica artística.

01. Uma escola possui 2500 alunos matriculados e 1200 foram selecionados para participar de um concurso de redação. Qual é a
razão que representa o total de alunos selecionados?
OFICINA DE
MATEMÁTICA
5ª FEIRA
(15:40 ÀS 16:10)
PROF.RAPHAELL
MARQUES

02. Uma loja de móveis fez o balanço da quantidade de sofás que foram vendidos. A razão entre o número total de sofás e o
número de sofás vendidos foi de 8 para 5. Sabendo que na loja foram vendidos 10 sofás, calcule a quantidade total de sofás.
27/08

Razão e Proporção

01. Em relação às tragédias gregas, pode-se inferir que
a) sua finalidade básica é provocar riso no espectador.
b) seus personagens geralmente são pessoas comuns, do povo.
c) os temas eram quase sempre ligados a questões da lei, justiça e destino.
d) os finais eram quase sempre felizes.
02. O circo, como nós conhecemos hoje, conta com palhaços, mágico, malabaristas, mas em seu início era um anfiteatro onde o
povo se reunia para assistir a jogos públicos, tendo sua origem
a) na Grécia.
b) em Roma.
c) no Egito.
d) na Mesopotâmia.

ARTE
6ª FEIRA
(14:40 ÀS 15:10)
PROF. MADSON
COELHO

28/08

Estilo e Gêneros
Musicais

03. O que é mímica?
a) Forma de expressão associada ao cômico, quase sempre cheia de expressões vulgares.
b) Arte de representar apenas por meio de gestos e movimentos, sem usar a fala.
c) Arte de falar bem em público.
d) É o conjunto de mitos de um povo ou civilização.
04. Podemos desenvolver uma pintura em diversos lugares. Quando pintamos um vaso cerâmico, em relação à pintura, o vaso é
chamado de
a) o suporte.
b) a performance.
c) a instalação.
d) a textura.
05. Desenho ou pintura realizada pela própria pessoa retratada, onde o artista busca se retratar fisicamente e revelar o seu interior
emocional, é denominado de
a) retrato.
b) fotografia.
c) pintura.
d) autorretrato.

01. Quais estruturas diferem as Angiospermas dos demais grupos?
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6ª FEIRA
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PROF. TÉRCIO
CÂMARA
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Morfologia das flores

a)
b)
c)
d)
e)

Caule e Raiz
Folha e Semente
Flor e Fruto
Semente e Fruto
Flor e folha

02.O Perianto constitui-se em:

a)
b)
c)
d)
e)

Cálice e Corola
Bractea e Carpelo
Corola e Pétalas
Cépalas e Cálice
Gineceu e Cálice

03.Carpelos e Pistilo fazem parte de qual estrutura floral?
a)
b)
c)
d)
e)
OFICINA DE
LÍNGUA
PORTUGUESA
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PROF.ª MARÍLIA
VIEIRA

Ovário
Androceu
Estames
Gineceu
Estilete

O ÍNDIO
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Artigo de Opinião

[...]
O índio alcançou o pleno equilíbrio com a natureza. Daí ser fácil compreender por que ele não se extasia diante de uma cachoeira,
frente ao atropelo das águas das corredeiras, da beleza de uma flor, do voo de uma borboleta ou do colorido das aves, nem
tampouco se detém diante do ronco surdo dos jacarés ou do esturrar de uma onça. Pois a natureza é dele e, dela, ele é parte.
Imitando no seu corpo as marcas dos animais que o rodeiam, reduz a traços geométricos as pintas da onça, do peixe pintado ou

da cobra sucuri. O índio se pinta sentindo prazer na força da cor, dessa cor viva que ele acha na flor, nas penas do passarinho ou
nas asas da borboleta. Ele, entretanto, jamais se pasma diante das formas que vê na natureza. Achando-as bonitas, ele
simplesmente as transforma em motivos para decorar seu próprio corpo.
Os índios do Xingu, com quem tivemos o privilégio de conviver por vários anos, ostentavam essa face. Plenamente integrados ao
seu meio, viviam segundo seu sistema original de organização social, numa relação de pleno equilíbrio com a natureza. Por isso
não é difícil de compreender por que, para essas comunidades, a terra é essencial. A terra é essencial para o índio, pois nela estão
suas tradições, suas origens e todo o seu passado histórico, além, é claro, de ser a fonte de onde tira os recursos para a sua
subsistência.
Em seus domínios, o índio não conhece limites. Não existe limitação de propriedade. Dentro da comunidade, a terra é de todos, de
modo que um índio pode usufruir individualmente dos benefícios da terra que está ocupando, mas não é seu proprietário. Se num
ano ele faz uma roça num determinado lugar, e no ano seguinte não a ocupa, qualquer outro índio poderá ocupá-la. O produto da
roça é dele, mas a terra não. A terra é de todos. [...]
01. Considerando as informações do texto, assinale (V) para a alternativa VERDADEIRA e (F) para a FALSA.
I. (
II. (
III. (
IV. (

) A pintura feita pelo índio, em seu próprio corpo, é uma imitação das coisas existentes na natureza.
) Para os índios, a terra pertence a todos, eles se beneficiam dela, mas não são seus proprietários.
) Os índios se pasmam diante da beleza expressa pela natureza e também sentem medo dela.
) Para os índios a terra é essencial, porque nela estão suas tradições, origens e seu passado.

02. A partir da leitura do texto, é possível afirmar que
a)
b)
c)
d)

entre os índios, há grande respeito pela terra.
os índios se emocionam ao verem as belezas naturais.
cada índio tem sua própria propriedade.
a pintura do índio é uma questão de respeito à natureza.

