
 

 

SÉRIE: 8º ANO 
TURNO: HORÁRIO ESPECIAL 
BIMESTRE: 2º BIMESTRE 
PERÍODO: 01 A 31/10/2020 

DISCIPLINA/DIA 
HORÁRIO/PROFESSOR 

DATA CONTEÚDO PROPOSTA 

 
OFICINA DE 

MATEMÁTICA 
2ª FEIRA 

(14:40 ÀS 15:10) 
PROF. RAPHAELL 

MARQUES 

05/10 
Mínimo Múltiplo 
Comum (MMC) 

ATIVIDADE 
01. Calcule o MMC dos números abaixo 
A) 18 e 60 
B) 210 e 462 

 

12/10 FERIADO FERIADO 

19/10 
Máximo Divisor 
Comum (MDC) 

ATIVIDADE 
 

01. Calcule o MDC dos números abaixo: 

A) 18 e 60 
B) 210 e 462 

 

26/10 
Questões sobre MMC 
e MDC 

ATIVIDADE 
 

01. José possui um supermercado e pretende organizar de 100 a 150 detergentes, de três marcas distintas, na 

prateleira de produtos de limpeza, agrupando-os de 12 em 12, de 15 em 15 ou de 20 em 20, mas sempre 

restando um. Quantos detergentes José tem em seu supermercado? 

 

CIÊNCIAS  
2ª FEIRA 

(15:10 ÀS 16:10) 
PROF. CAIO BRENO 

05/10 
Movimentos 
Planetários e suas 
Consequências 

ATIVIDADE 
 
01) A Terra, assim como todos os corpos celestes presentes no universo, não está parada. Ao todo, são 
dezenas de diferentes formas de deslocamento realizadas pelo nosso planeta. Assinale, entre as alternativas a 
seguir, aquela que indica o movimento terrestre responsável pela sucessão dos dias e noites: 
 

A) rotação 
B) nutação 
C) precessão dos equinócios 
D) inclinação 
E) revolução 

 



 

 

02) Complete as lacunas abaixo: 
 

A) Qual o movimento que a Terra realiza é responsável pela sucessão dos dias e das noites? 
_____________________ 

B) Qual a duração desse movimento? __________________ 
C) Qual o nome do movimento que a Terra realiza em torno do Sol? 
D) Qual a duração desse movimento? __________________ 

 

12/10 FERIADO FERIADO 

19/10 
Movimentos 
Planetários e suas 
Consequências 

ATIVIDADE 
 
01) Entre todos os movimentos realizados pela Terra, a rotação e a translação são consideradas como os dois 
mais importantes, pois são os que exercem maior influência no cotidiano das sociedades. As consequências 
principais da rotação e da translação da Terra são, respectivamente, 
 

A) a intercalação das atividades solares e a variação cíclica dos climas 
B) a ocorrência das estações do ano e a sucessão dos dias e noites 
C) a sucessão dos dias e noites e a ocorrência das estações do ano 
D) a existência dos solstícios e equinócios e a duração do ano em 365 dias. 
E) a duração dos ciclos solares e a diferenciação entre climas frios e quentes. 

 
02) O Giro das Estações! Foi no período do império romano – do século I ao IV- que as estações foram 
batizadas como primavera, verão, outono e inverno. Durante o verão, os dias são mais quentes e longos. No 
inverno, acontece o contrário. 



 

 

 
 
Observe bem a imagem e responda: por que o planeta Terra apresenta as estações do ano? 
 

A) A inclinação do eixo e o movimento de translação da Terra não provocam o dia e a noite em nosso 
planeta e nem as estações do ano. 

B) O movimento do nosso planeta em torno do Sol dura um ano, recebe o nome de movimento de 
translação e a sua principal consequência é a duração de um dia. 

C) c)) A Terra apresenta as estações do ano por causa de seus dois movimentos, o de translação e o de 
rotação, e também devido ao eixo de inclinação em relação ao Sol. 

D) A Terra está em constante movimento. Gira em torno do Sol no movimento de translação e as estações 
do ano acontecem por causa desse movimento e do eixo de inclinação. 

 

26/10 
Movimentos 
Planetários e suas 
Consequências 

ATIVIDADE 
 
01) A cerimônia de abertura da Olimpíada de Pequim, que começou pontualmente às 9 horas de Brasília (20 
horas na China), não decepcionou quem aguardava uma festa empolgante. A imagem mostra o desfile da 
Delegação Brasileira no Estádio Olímpico de Pequim, chamado O Ninho de Pássaro, que foi comandado por 
Robert Scheidt. Enquanto é dia no Brasil, é noite na China. O fato pode ser explicado pela seguinte razão: 



 

 

 
A) A Terra gira ao redor de si mesma a cada 24horas e o Sol só consegue iluminar metade da Terra a cada 

rotação. 
B) A Terra gira em torno do Sol, que só consegue iluminar a Terra a cada translação. 
C) A Terra não gira e o Sol só consegue iluminá-la a cada 24horas, completando o movimento de 

translação. 
D) A Terra não gira num grande movimento e sempre é dia e noite no mesmo lugar. 

 
02) A respeito das quatro estações do ano, assinale V para as proposições verdadeiras e F para as 
proposições falsas: 
 
( ) O solstício marca o início da primavera e do outono, já o equinócio marca o início do verão e do inverno. 
( ) O movimento da Terra que possibilita a existência das estações do ano é o movimento de rotação. 
( ) Enquanto no Hemisfério Norte é verão, no Hemisfério Sul é inverno. 
( ) Enquanto no Hemisfério Norte é primavera, no Hemisfério Sul é outono. 
 

A) VVFV 
B) FFVV 
C) FVVV 
D) VFVV 

 

MATEMÁTICA  
 3ª FEIRA 

(14:40 ÀS 15:40) 
PROF. WAGNER FILHO 

06/10 

 

Produtos notáveis 

 

ATIVIDADE 
 

01. A respeito dos produtos notáveis, assinale a alternativa correta. 

 

A) (x + a)2 = x2 + a2 

B) (x + a)2 = x2 + xa + a2 

C) (x – a)2 = x2 – a2 

D) (x – a)2 = x2 – 2x – a2 

E) (x – a)2 = x2 – 2x + a2 

 

02. A diferença entre o quadrado da soma e o quadrado da diferença entre dois números reais é igual a: 

 



 

 

A) a diferença dos quadrados dos dois números. 

B) a soma dos quadrados dos dois números. 

C) a diferença dos dois números. 

D) ao dobro do produto dos números. 

E) ao quádruplo do produto dos números. 

 

13/10 

 

Produtos notáveis – 

Casos particulares 

 

ATIVIDADE 
 

01. Seja x2 + y2 = 60. Qual é o valor positivo de x + y, sabendo que xy = 20? 

A) 5 

B) 10 

C) 15 

D) 20 

E) 25 

 

02. O resultado y2x2 – 4a2 é obtido por meio de qual dos produtos notáveis abaixo? 

A) (yx + 2a)(yx – 2a) 

B) (yx + 2a)(yx + 2a) 

C) (x + a)(y – 2) 

D) (y + a)(x + 2) 

E) (yx + 2a)2 

 

20/10 
 
Fatoração 
 

ATIVIDADE 
 

01. Qual é a forma fatorada do produto entre os polinômios x2 + 14x + 49 e x2 – 14x + 49? 

A) (x + 7)2·(x – 7)2 

B) (x2 + 14x + 49)·(x2 – 14x + 49) 



 

 

C) (x + 7)·(x – 7)2 

D) (x + 7)2·x – 72 

E) x + 72·(x – 7)2 

 

02. A forma simplificada da razão entre os polinômios x3 – 8y3 e x2 – 4xy + 4y2 é: 

A) (x + 4y)2 

     x – 4y 

B) (x2 + 2xy + 4y2) 

          x – 2y   

C) (x + y)2 

     x – y 

D) (2x + 2)2 

      x – y 

A) (x + y)2 

     2x – y 

27/10 

 

Fatoração – Casos 

particulares 

 

ATIVIDADE 
 

01. Fatore : 

02.  

 

 
HISTÓRIA  
 3ª FEIRA 

06/10 
As Revoltas no Brasil 
Regencial 

 ATIVIDADE 
 

Observe o mapa e responda: 



 

 

(15:40 ÀS 16:10) 
PROF. FLÁVIO COELHO 

  
 

01. Identifique duas revoltas e os respectivos estados em que ocorreram revoltas na fase regencial. 
 
02. Apontar fatores contribuintes à ocorrência das revoltas regenciais. 
 
03. Em uma província brasileira, durante o período colonial, ocorreram duas revoltas. Identifique a província e 
as revoltas. 



 

 

13/10 

Resolução de 
Exercícios sobre a 
História do Brasil 
Império 

 ATIVIDADE 
 

Imagem para a questão 01 

  
 

01. Na bandeira do Império Brasil destacam-se as cores VERDE e AMARELO. Comente a origem dessas 
cores em nossa bandeira. 
 
02. Aponte uma característica do Brasil colonial que foi mantida após a Independência em 1822. 
 
03. A Constituição do Império do Brasil foi imposta por Dom Pedro I em 1824. Ela inovava ao implantar um 
quarto poder. Identifique-o. 
 

20/10 
Revoltas no Brasil 
Regencial 

ATIVIDADE 
 

Observe o mapa e responda: 



 

 

  
 

01. Tomando como base o mapa acima, é possível identificar a região onde havia maior insatisfação que 

resultou em revoltas na Regência? 

 
02. Assim como na Cabanagem, a população pobre do Maranhão entrou em ebulição contra os maus tratos 

aplicados pelas elites locais. Os revoltosos utilizavam cestos de palha utilizados na colheita do algodão e 

outros itens. A revolta ocorreu entre 1838 e 1841. 

Entre as lideranças, destacam-se Manoel dos Anjos (artesão) e Raimundo Gomes (um vaqueiro). Os 

revoltosos chegam a tomar a cidade de Caxias, mas não conseguiram resistir ao ataque de Luís Alves de Lima 

e Silva (posteriormente conhecido como Duque de Caxias) que os massacrou. Luís Alves tornou-se o 



 

 

presidente de província do Maranhão e foi condecorado com o título de barão. 

Como ficou conhecida essa revolta ocorrida no Maranhão? 

 

03. Aponte uma diferença entre a Balaiada e a Farroupilha. 

 

27/10 O Segundo Reinado 

ATIVIDADE 
 

01. Analise a quadrinha. 

 
Identifique um dos interesses em antecipar a maioridade do jovem Imperador dom Pedro II. 

 

02. Quais os partidos políticos existentes no Brasil no início do Segundo Reinado? 

 

03. Exponha as fases do longo Segundo Reinado. 

 

 
 
 
 
 

INGLÊS  
 4ª FEIRA 

(14:40 ÀS 15:10) 
PROF. WEBSTON SILVA 

 
 
 
 

07/10 Quantifiers 

ATIVIDADE 
 
O aluno deverá fazer uso das informações sobre o tópico gramatical, 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 
 
Complete com “many” ou “much” corretamente: 
 
 

https://www.wordreference.com/enpt/
https://www.reverso.net/text_translation.aspx?lang=PT


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14/10 
Reading 
Comprehension 

Leitura e Interpretação de Texto 
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 
 
Leia e escreva um resumo do poema a seguir: 
 

https://www.wordreference.com/enpt/
https://www.reverso.net/text_translation.aspx?lang=PT


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21/10 
Reading 
Comprehension 

Leitura e Interpretação de Texto 
 
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 
 
Leia o texto e responda às questões propostas: 
 
The Stone Age was an ancient time when people made tools from stone. Wood, bones, and other materials 
were also used for tools, but those things don't last as long, so more stone tools are found. Stone (especially a 
hard kind of stone called flint) was used to cut things. 
The time after the Stone Age is the Bronze Age, named after the metal bronze. The Stone Age ended when 
people discovered the art of smelting (making metals). The first metal used was copper, followed by bronze. 
People probably began using bronze instead of just stone in the Middle East sometime between 3000 and 2000 
BC. 
The Stone Age is divided by archaeologists (people who study relics) into three sections: Paleolithic ("old 
stone"), Mesolithic ("middle stone"), and Neolithic ("new stone"). Pottery was invented during the Neolithic 
Stone Age. 
 

Disponível em: https://kids.kiddle.co/Stone_Age 

 

01) O que foi a idade da pedra? 

02) Como os arqueólogos dividem a idade da pedra? 

 

28/10 FERIADO FERIADO 

GEOGRAFIA 
 4ª FEIRA 

(15:10 ÀS 15:40) 
PROF. ADRIANO 

RAMALHO 

07/10 
Hidrografia 

 

ATIVIDADE 
 

01.  (Unesp 1988) O mapa mostra a localização de uma grande usina hidrelétrica destinada a abastecer as 

regiões Norte e Nordeste do Brasil. Assinalar a alternativa que contém, na seguinte ordem: 

1 - o nome da hidrelétrica;  2 - o nome do rio em que se localiza. 

https://www.wordreference.com/enpt/
https://www.reverso.net/text_translation.aspx?lang=PT
https://kids.kiddle.co/Paleolithic
https://kids.kiddle.co/Mesolithic
https://kids.kiddle.co/Neolithic
https://kids.kiddle.co/Stone_Age


 

 

  
 

A) 1 - Furnas; 2 - Grande.    
B) 1 - Carajás; 2 - Tocantins.    
C) 1 - Tocantins; 2 - Tucuruí.    
D) 1 - Tucuruí; 2 - Araguaia.    
E) 1 - Tucuruí; 2 - Tocantins.    
 
02. (Fuvest 1989) Região planáltica, recoberta primitivamente pela floresta da araucária, povoada por 

populações de origem europeia dedicadas à policultura. A região atravessa atualmente importante processo de 

modernização e implantação de indústrias de beneficiamento de produtos agrícolas. Corresponde à bacia 

hidrográfica identificada no mapa a seguir pelo número  



 

 

 
  

A) 1    
B) 2    
C) 3    
D) 4    
E) 5    
 
03.  (Fuvest 1990) A divisão do Brasil apresentada no mapa a seguir relaciona-se com: 

 

  
 



 

 

 

A) clima.    
B) relevo.    
C) hidrografia.    
D) regiões geográficas.    
E) vegetação.    
 

14/10 
Hidrografia 

 

ATIVIDADE 
 
01. (Cesgranrio 1990) Verifique se os itens a seguir apresentam CORRETAMENTE características de três 
bacias hidrográficas brasileiras e o seu aproveitamento: 
 

I - BACIA AMAZÔNICA - A maior do Brasil. O rio principal é de planície, excelente para a navegação. Nos seus 

afluentes, existem inúmeras cachoeiras, o que lhe confere um elevado potencial hidráulico. 

II - BACIA DO SÃO FRANCISCO - O rio principal nasce em Minas Gerais e percorre áreas de clima semiárido 

no interior nordestino. Parte de seu curso é utilizado para a navegação, como fonte de energia e para a 

irrigação de uma área do Sertão nordestino. 

III - BACIA DO PARANÁ - O rio principal, formado pelos rios Grande e Paranaíba, deságua no estuário do 

Prata. A bacia é formada por rios de planalto, e o seu potencial energético é amplamente aproveitado. 

 

Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s):  

 

A) I    
B) II    
C) I e II    
D) II e III    
E) I, II e III    
 
02. (Cesgranrio 1993) A "bacia" do Pantanal, que coincide com a área de drenagem do rio Paraguai e dos seus 

afluentes, conhece cheias periódicas, algumas devastadoras. Essas enchentes decorrem:  

 

A) da presença de brejos, pântanos e lagoas, que engrossam o volume d'água na época das cheias, fazendo 
transbordar os rios locais.    

B) do tipo de solo cristalino e pouco permeável que reveste toda a bacia, o qual não absorve a água das 
chuvas.    

C) do fato de as chuvas se concentrarem nos meses de junho a agosto, o que determina violenta caudal nesse 
período.    



 

 

D) da própria topografia regional, que apresenta pequena inclinação, tornando o rio paraguai uma via fluvial de 
perfil suave e de lento escoamento.    

E) da intensa devastação da vegetação do complexo do pantanal, que dessa forma não consegue retardar a 
corrente líquida que se lança na bacia.    

 
03. (Cesgranrio 1994) O Brasil tem aproveitado escassamente as suas bacias hidrográficas para a navegação, 

apesar de imenso potencial. São poucas as eclusas construídas, são poucos os trechos de rios dragados. 

Existem apenas dois grandes sistemas hidroviários construídos. Qual dos conjuntos e bacias citados a seguir 

apresenta maior volume de tráfego de mercadorias?  

 

A) O sistema do Tietê, recém-concluído, ligando os arredores de São Paulo com o Centro-Oeste.    
B) A Bacia do São Francisco, no trecho Pirapora-Juazeiro, após a conclusão das eclusas em Paulo Afonso.    
C) A Bacia Amazônica, que apresenta quase 30.000 km de rios navegáveis.    
D) A Bacia Tocantins-Araguaia, responsável pelo escoamento da produção de soja do Centro-Oeste.    
E) O sistema Jacuí/Taquari-Lagoa dos Patos, construído com eclusas e retificações, escoando as safras 

gaúchas.    
 

21/10 
Cartografia 

 

ATIVIDADE 
 

01. (C2 H6) Já faz 21 anos desde que a sombra de um conflito nuclear pairou sobre a humanidade. O fim da 

Guerra Fria trouxe a aproximação, e até mesmo a reestruturação, entre nações pelo mundo todo, que 

deixaram de lado antigos conflitos ideológicos e passaram a pensar, juntamente com o resto do mundo 

globalizado, a reconstrução de suas economias. Entretanto, durante os quase 46 anos de Guerra Fria, muito 

se cogitou sobre ataques nucleares vindos da antiga União Soviética e que atingiriam os Estados Unidos e 

vice-versa. 

No coração do conflito, o cenário envolvia o disparo de uma grande quantidade de mísseis sobre o Polo Norte, 

fato que leva a cogitar sobre qual seria a rota tomada por esses mísseis, pois, analisando a superfície 

terrestre, caso um míssil balístico intercontinental venha a ser disparado, o caminho mais curto entre Moscou e 

Washington é sobre o topo, e não em volta do globo. 



 

 

 
Portanto, além do uso primordial da navegação via satélite, motivo principal pelo qual, em 1978, os americanos 

criaram o Sistema de Posicionamento Global, ou GPS, pode também ser levado em consideração o uso de 

uma projeção mais adequada para calcular o trajeto que daria cabo a esse intento, que seria 

 

A) a projeção plana ou azimutal. 

B) a projeção cônica ou disforme. 

C) a projeção cilíndrica de peters. 

D) a projeção cilíndrica de mercator. 

E) a projeção descontínua de Goode. 

 

02. (C2 H6) Coordenadas geográficas são um conjunto de linhas imaginárias que servem para auxiliar na 

localização de um ponto ou acidente geográfico na superfície terrestre. 



 

 

 
As coordenadas geográficas dos pontos A e C são, respectivamente, 

 

A) 2° de latitude sul e 4° de longitude leste – 4° 30' de latitude sul e 2° de longitude leste. 

B) 4° de latitude leste e 2° de longitude sul – 2° de latitude leste e 3° 30' de longitude norte. 

C) 2° de longitude leste e 4° de latitude norte – 3° 30' de longitude leste e 2° de latitude norte. 

D) 2° de latitude sul e 4° de longitude leste – 3° 30' de latitude sul e 2° de longitude leste. 

E) 4° de longitude oeste e 2° de latitude norte – 2° de longitude oeste e 4° 30' de latitude norte. 

 

03. (C2 H6) O piloto de um helicóptero deverá realizar três entregas de produtos seguindo as orientações do 

operador de uma torre de comando e   fazendo uso de um mapa representado por números e letras, como 

mostra a figura. 



 

 

 
 

Instruções do operador da torre de comando 

 

Saindo do ponto 13, o piloto deve deslocar-se uma casa para o norte e ali fará sua primeira entrega. Seguindo 

na direção oeste, desloca-se duas casas, ponto no qual fará a segunda entrega. Para efetuar a terceira 

entrega, desloca-se três casas na direção sudeste, finalizando o seu serviço. 

 

Sabendo que as entregas foram todas realizadas por volta das 17h e levando em consideração as orientações 

dadas pelo operador da torre de comando, os pontos que representam as paradas para a primeira, a segunda 

e a terceira entrega são, respectivamente, 

 

A) 8, 7 e B. 

B) 11, 6 e E. 

C) 12, 2 e A. 



 

 

D) 14, 4 e F. 

E) 18, 23 e H. 

 

28/10 FERIADO FERIADO 

LÍNGUA PORTUGUESA 
4ª FEIRA 

(15:40 ÀS 16:10) 
PROF. FERNANDO 

SANTOS 

07/10 
Leitura e 
Interpretação de 
Texto 

ATIVIDADE 
 
01.    Cidadezinha 
        Cidadezinha cheia de graça... 
   Tão pequenina que até causa dó! 
   Com seus burricos a pastar na praça... 
   Sua igrejinha de uma torre só... 
   Nuvens que venham, nuvens e asas, 
   Não param nunca nem um segundo... 
   E fica a torre, sobre as velhas casas, 
   Fica cismando como é vasto o mundo!... 
   Eu que de longe venho perdido, 
   Sem pouso fixo (a triste sina!) 
   Ah, quem me dera ter lá nascido! 
   Lá toda vida poder morar! 
   Cidadezinha... Tão pequenina 
   Que toda cabe num só olhar... 
(Mario Quintana. Prosa e verso. São Paulo, Globo, 1989.) 
No verso "Ah, quem me dera ter lá nascido!" O termo sublinhado dá ideia de 
 
A) modo. 

B) lugar. 

C) tempo. 

D) explicação. 

 

14/10 
Transformação de 
Vozes 

ATIVIDADE 
 
01. Transponha as orações da voz ativa para a voz passiva. 
 
A) Os candidatos fizeram o discurso. 
B) Os professores avaliaram os alunos. 
C) A cabeleireira finalizou o penteado. 
D Os auditores enviaram o relatório. 



 

 

E O homem cultivou o terreno. 
 

21/10 
Leitura e 
Interpretação de 
Texto 

ATIVIDADE 
 
01.                                                                 As Estrelas 
 
   Numa das noites daquele mês de abril estava Dona Benta na sua cadeira de balanço, lá na varanda, com 
olhos no céu cheio de estrelas. A criançada também se reunira ali. 
   Súbito, Narizinho, que estava em outro degrau da escada fazendo tricô, deu um berro. 
   – Vovó, Emília está botando a língua para mim! 
   Mas Dona Benta não ouviu. Não tirava os olhos das estrelas. Estranhando aquilo, os meninos foram se 
aproximando. E ficaram também a olhar para o céu, em procura do que estava prendendo a atenção da boa 
velha. 
   – Que é vovó, que a senhora está vendo lá em cima? Eu não estou enxergando nada. – disse Pedrinho. 
   Dona Benta não pôde deixar de rir-se. Pôs nele os óculos e puxou-o para o seu colo e falou: 
   – Não está vendo nada, meu filho? Então olha para o céu estrelado e não vê nada? 
   – Só vejo estrelinhas. – murmurou o menino. 
   – E acha pouco, meu filho? 
 
(LOBATO, Monteiro. As estrelas. In: __. Viagem ao céu. 19. ed. São Paulo: Brasiliense, 1971. Fragmento) 
A história contada se passa 
 
A) na varanda da casa de Dona Benta. 

B) na imaginação de Emília. 

C) na cozinha de Tia Anastácia. 

D) no céu inventado de Pedrinho. 
 

28/10 FERIADO FERIADO 

LÍNGUA PORTUGUESA  
 5ª FEIRA 

(14:40 ÀS 15:10) 
PROF. FERNANDO 

SANTOS 

01/10 
Leitura e 
Interpretação de 
Texto 

ATIVIDADE 
 
01.                                     O homem do olho torto 
   No sertão nordestino, vivia um velho chamado Alexandre. Meio caçador, meio vaqueiro, era cheio de 
conversas - falava cuspindo, - espumando como um sapo-cururu. O que mais chamava a atenção era o seu 
olho torto, que ganhou quando foi caçar a égua pampa, a pedido do pai. Alexandre rodou o sertão, mas não 
achou a tal égua. Pegou no sono no meio do mato e, quando acordou, montou num animal que pensou ser a 
égua. Era uma onça. No corre-corre, machucou-se com galhos de árvores e ficou sem um olho. Alexandre até 
que tentou colocar seu olho de volta no buraco, mas fez errado. Ficou com um olho torto. 



 

 

(RAMOS, Graciliano. História de Alexandre. Editora Record. In Revista Educação, ano 11, n. 124, p. 14.) 
 
O que deu origem à história narrada foi o fato de Alexandre 
 
A) falar cuspindo. 

B) ser meio vaqueiro. 

C) sair à caça de uma onça. 

D) sair à caça da égua pampa. 

 

08/10 
Determinantes do 
Substantivo 

ATIVIDADE 
 
01. Retire da frase abaixo todos os determinantes de substantivos. 
 
Não empine perto da rede elétrica, em cima de lajes e telhados e em lugares movimentados. 
 

15/10 FERIADO FERIADO 

22/10 
Complementos 
Verbais 

ATIVIDADE 
 
01. 

 
 
Na tirinha, há complementos verbais diretos. Reescreva-os. 
 
 
 

29/10 
Complementos 
Verbais 

ATIVIDADE 
 



 

 

01. 

 
 
Substitua cada complemento verbal pelo pronome oblíquo correspondente. 
 

EDUCAÇÃO FÍSICA  
 5ª FEIRA 

(15:10 ÀS 15:40) 
PROF.ª GEÓRGIA 

SOARES   

01/10 Danças Urbanas  

PESQUISA /PRÁTICA 
 
Danças Urbanas – O que é? 
Assista ao vídeo proposto e tente executar os movimentos. 
 
LINK DO VÍDEO: https://www.facebook.com/watch/?v=144337156932121 
 

08/10 Danças Afro 

PESQUISA /PRÁTICA 
 
Vamos à África? 
Assista ao vídeo proposto e tente executar os movimentos. 
 
LINK DO VÍDEO: https://www.youtube.com/watch?v=ppXAU1UgBFQ 
 

15/10 FERIADO FERIADO 

22/10 Danças Europeias 

PESQUISA 
 
Um passeio pela Europa. 
Vamos fazer uma busca por Portugal e identificar a sua dança, origem e as principais características. 
 

29/10 Danças Chinesas PESQUISA 

https://www.facebook.com/watch/?v=144337156932121
https://www.youtube.com/watch?v=ppXAU1UgBFQ


 

 

 
Um passeio pela China. 
Pesquisar na internet as características da dança chinesa. História. 
 

OFICINA DE LÍNGUA 
PORTUGUESA 

 5ª FEIRA 
(15:40 ÀS 16:10) 
PROF.ª MARÍLIA 

FERREIRA 

01/10 
Gênero Lírico 
(poema) 

ATIVIDADE 
 
01.  

Amor é um fogo que arde sem se ver;  
É ferida que dói, e não se sente;  
É um contentamento descontente;  
É dor que desatina sem doer.  
 
É um não querer mais que bem querer;  
É um andar solitário entre a gente;  
É nunca contentar-se e contente;  
É um cuidar que ganha em se perder;  
 
É querer estar preso por vontade;  
É servir a quem vence, o vencedor;  
É ter com quem nos mata, lealdade.  
 
Mas como causar pode seu favor  
Nos corações humanos amizade,  
Se tão contrário a si é o mesmo Amor?  

                                                           Luís Vaz de Camões 
 
Quanto a sua forma, o poema de Luís Vaz de Camões é 
A) um soneto 

B) uma elegia 

C) um madrigal 

D) uma écloga 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

02.  
 

 
 
CAPARELLI, Sergio.Tigres no quintal. Porto Alegre, Kuarup,1990. 
 
A repetição do verso “Com minha bici” reforça 
A) a ideia de velocidade das brincadeiras infantis do eu do texto. 

B) a sensação de que a bicicleta é um objeto mágico para o eu do texto. 

C) a visão infantil do eu do texto frente aos problemas da vida. 

D) a necessidade de uso da bicicleta como meio de transporte. 

 

08/10 
Gênero Lírico 
(poema) 

ATIVIDADE 
 
01. Texto I 
                                                    Monte Castelo 

Ainda que eu falasse a língua dos homens 
E falasse a língua dos anjos, 
Sem amor, eu nada seria. 
É só o amor, é só o amor 
Que conhece o que é verdade; 
O amor é bom, não quer o mal, 
Não sente inveja ou se envaidece. 



 

 

Amor é fogo que arde sem se ver; 
É ferida que dói e não se sente; 
É um contentamento descontente; 
É dor que desatina sem doer. 
Ainda que eu falasse a língua dos homens 
E falasse a língua dos anjos, 
Sem amor eu nada seria. 
É um não querer mais que bem querer; 
É solitário andar por entre a gente; 
É um não contentar-se de contente; 
É cuidar que se ganha em se perder. 
É um estar-se preso por vontade; 
É servir a quem vence o vencedor; 
É um ter com quem nos mata lealdade, 
Tão contrário a si é o mesmo amor. 
Estou acordado, e todos dormem, todos dormem, 
todos dormem. 
Agora vejo em parte, 
Mas então veremos face a face. 
É só o amor, é só o amor 
Que conhece o que é verdade. 
Ainda que eu falasse a língua dos homens 
E falasse a língua dos anjos, 
Sem amor eu nada seria. 

 
Legião Urbana. As quatro estações. EMI, 1989 – Adaptação de Renato Russo: I Coríntios 13 e So- neto 11, de 
Luís de Camões. 
 
Texto II 
                                                                        Soneto 11 
                                                           Amor é fogo que arde sem se ver; 

É ferida que dói e não se sente; 
É um contentamento descontente; 
É dor que desatina sem doer; 
É um não querer mais que bem querer; 
É solitário andar por entre a gente; 
É nunca contentar-se de contente; 
É cuidar que se ganha em se perder; 



 

 

É querer estar preso por vontade; 
É servir a quem vence o vencedor; 
É ter com quem nos mata lealdade. 
Mas como causar pode seu favor 
Nos corações humanos amizade, 
Se tão contrário a si é o mesmo amor? 

 
Luís Vaz de Camões. Obras completas. Lisboa: Sá da Costa, 1971. 
 

O texto I difere do texto II 

 

A) na constatação de que o amor pode levar até à morte. 

B) na exaltação da dor causada pelo sofrimento amoroso. 

C) na expressão da beleza do sentimento dos que amam. 

D) na rejeição da aceitação passiva do sofrimento amoroso. 

 

02.   Orion 
 

A primeira namorada, tão alta 
que o beijo não alcançava, 
o pescoço não alcançava, 
nem mesmo a voz a alcançava. 
Eram quilômetros de silêncio. 
Luzia na janela do sobrado. 

 
(Carlos Drummond de Andrade. Poesia completa e prosa. Rio de Janeiro:Aguilar, 1973.p392) 

Glossário: 
 
Orion – Constelação do equador celeste, reconhecida em todo o mundo, por incluir estrelas brilhantes e 
visíveis de ambos os hemisférios da Terra. 
Para enfatizar a ideia expressa no poema, reforçada no verso “Eram quilômetros de silêncio”, o recurso 
utilizado foi 
 

A) a presença da vírgula no 2° verso, ratificando a negação. 

B) o isolamento do sexto verso, formando uma estrofe. 

C) a repetição da vírgula no 3° verso, separando as ações. 

D) a presença de uma estrofe, formada por cinco versos. 



 

 

15/10 FERIADO FERIADO 

22/10 
Gênero Lírico 
(poema) 

ATIVIDADE 
 
01.  
                                                                    Duas Almas 
 

Ó tu, que vens de longe, ó tu, que vens cansada,  
entra, e sob este teto encontrarás carinho:  
eu nunca fui amado, e vivo tão sozinho,  
vives sozinha sempre, e nunca foste amada...  
A neve anda a branquear, lividamente, a estrada, 
e a minha alcova tem a tepidez de um ninho.  
Entra, ao menos até que as curvas do caminho  
se banhem no esplendor nascente da alvorada.  
E amanhã, quando a luz do sol dourar, radiosa,  
essa estrada sem fim, deserta, imensa e nua, 
podes partir de novo, ó nômade formosa!  
Já não serei tão só, nem irás tão sozinha.  
Há de ficar comigo uma saudade tua...  
Hás de levar contigo uma saudade minha... 

WAMOSY, Alceu. Livro dos Sonetos. L&amp;PM.  
No verso: “e a minha alcova tem a tepidez de um ninho” (v. 6), a expressão sublinhada dá sentido de um 
lugar: 

A) aconchegante.  

B) belo.  

C) brando.  

D) elegante. 

 
02.  

 
 



 

 

 
 
No verso “Quero que todos se realizem” (v. 12) o termo sublinhado refere-se a  
 

A) amigos.  

B) direitos.  

C) homens.  

D) sonhos.  

 

29/10 
Gênero Lírico 
(poema) 

ATIVIDADE 
 
01.  

Canção do exílio 
 

Minha terra tem palmeiras, 
Onde canta o Sabiá, 
As aves, que aqui gorjeiam, 
Não gorjeiam como lá. 
  
Nosso céu tem mais estrelas, 
Nossas várzeas têm mais flores, 
Nossos bosques têm mais vida, 
Nossa vida mais amores. 
  
Em cismar, sozinho, à noite, 
Mais prazer encontro eu lá; 
Minha terra tem palmeiras, 



 

 

Onde canta o Sabiá. 
  
Minha terra tem primores, 
Que tais não encontro eu cá; 
Em cismar, sozinho, à noite, 
Mais prazer encontro eu lá; 
Minha terra tem palmeiras, 
Onde canta o Sabiá. 

 
Não permita Deus que eu morra, 
Sem que eu volte para lá; 
Sem que desfrute os primores 
Que não encontro por cá; 
Sem qu’inda aviste as palmeiras; 
Onde canta o Sabiá. 

 
                     Gonçalves Dias 

 
Na poesia, o poeta pretende 
 

A) não retornar mais à sua pátria apesar de suas belezas. 

B) enaltecer sua pátria, considerando-a superior à terra do exílio. 

C) demonstrar as belezas naturais de sua pátria. 

D) recordar os bosques, as várzeas, as palmeiras e o canto do Sabiá. 

 
02.  

Dois e Dois são Quatro 
Ferreira Gullar 

 
Como dois e dois são quatro 
Sei que a vida vale a pena 
Embora o pão seja caro 
E a liberdade pequena 
Como teus olhos são claros 
E a tua pele, morena 
como é azul o oceano 
E a lagoa, serena 
Como um tempo de alegria 



 

 

Por trás do terror me acena 
E a noite carrega o dia 
No seu colo de açucena 
— sei que dois e dois são quatro 
sei que a vida vale a pena 
mesmo que o pão seja caro 
e a liberdade pequena. 

Fonte: http://www.pensador.info/autor/Ferreira_Gullar/ 
 
A repetição da expressão “como dois e dois são quatro” no primeiro verso das estrofes 1 e 4 e no título do 
poema reforça a ideia de 
 
A) certeza absoluta de que vale a pena viver. 

B) esperança frente às dificuldades da vida. 

C) facilidade para conseguir o pão de cada dia. 

D) certeza da necessidade de lutar pela liberdade.  

 

ARTE  
 6ª FEIRA 

(14:40 ÀS 15:10) 
PROF.ª  MARÍLIA 

FERREIRA 

02/10 
O Corpo na Arte: 
teatro – teatro 
clássico – tragédia 

ATIVIDADE 
 
01. Escutar, ouvir e compreender determinada mensagem é o que corresponde a forma como as pessoas 
estão dispostas ao contexto do entendimento da 
 
A) Dança. 

B) Música. 

C) Teatro. 

D) Máscara. 

 
02. O primeiro ator de teatro que se tem conhecimento causou espanto ao interpretar com uma máscara 
humana, o deus da fertilidade e do vinho. A primeira peça teatral consagrou a homenagem feita ao deus 
 
A) Sócrates. 

B) Dionísio. 

C) Zeus. 

D) Apolo. 

 
 
 



 

 

09/10 
O Corpo na Arte: 
teatro – teatro 
clássico – comédia 

ATIVIDADE 
 
01. É notável o destaque do teatro grego na Antiguidade Clássica. As suas comédias e as suas tragédias eram 
bem vistas pelo público e: 
 

A) restringiam-se a abordar os dramas dos deuses gregos, sobretudo suas aventuras amorosas e bélicas. 

B) encenavam momentos da história dos gregos, exaltando a invulnerabilidades dos seus mitos. 

C) procuravam discutir problemas existenciais dos seres humanos e suas dificuldades para superá–los. 

D) se restringiam a narrar a vida urbana, destacando seus problemas com os governos autoritários. 

 
02. A sociedade humana constrói sua história, buscando superar suas dificuldades e refletindo sobre seus 
problemas. O teatro é uma representação artística de grande valor no mundo ocidental, colaborando para 
conhecer as angústias humanas e as possibilidades de criação. Na Grécia Antiga, as tragédias, como 
produção artística, tinham como objetivo 
 
A) divertir a população mais velha e educá-la para a vida democrática na política e no cotidiano familiar. 

B) redefinir o valor da religião, destruindo o significado dos mitos e inventando deuses mais astuciosos. 

C) exaltar o poder da aristocracia, criticando a desigualdade social e defendendo a coragem dos heróis 

militares. 

D) refletir sobre os problemas humanos, com preocupações educativas, para pensar nos limites existenciais 

de cada um. 

 

16/10 
O Corpo na Arte: 
teatro medieval 

ATIVIDADE 
 
01. Na Idade Média, o teatro, mesmo contribuindo para a catequização, foi expulso de dentro das igrejas e foi 
para as ruas, praças e estradas. Nesse período, surge o embrião de uma prática teatral que florescerá 
plenamente no Renascimento, mais especificamente na Itália, e que, ainda hoje, é considerada a grande 
manifestação da competência do teatro popular, pela destreza corporal de seus intérpretes e por seu domínio 
improvisacional. Esse fenômeno teatral é conhecido como 
 
A) triunfos. 

B) cortejos. 

C) teatro de rua. 

D) commedia dell'arte. 

 
02. Com relação à arte na Idade Média, marque as sentenças abaixo com V (quando verdadeira) ou F (quando 
falsa). Em seguida, assinale a alternativa que corresponde à sequência correta. 



 

 

  
A) (    ) O teatro medieval utilizava o recurso do palco giratório para representações de comédias e tragédias. 

B) (  ) Na Idade Média, as representações artísticas enfatizam o mundo espiritual e as imagens não 

apresentam preocupação com a perfeição anatômica. 

 

23/10 
O Corpo na Arte: 
teatro renascentista e 
moderno 

ATIVIDADE 
 
01. A Commedia Dell’Art modificou o contexto teatral devido principalmente ao caráter hilário de suas 
encenações. Quais são os principais personagens desse gênero teatral? 
 
A) Os animais e as plantas. 

B) O palhaço e malabaristas. 

C) O homem, a mulher e os filhos. 

D) Enamorados, os criados e os patrões. 

 
02. O teatro é uma das manifestações artísticas que mais utiliza recursos, tornando-se uma das mais 
completas. Através do teatro fazemos uso de elementos como 
 
A) pintura, escultura e iluminação. 

B) fotografia, iluminação e figurino. 

C) palavra escrita, canto, dança e desenho. 

D) desenho, dança e música. 

 

30/10 Jogos Teatrais 

ATIVIDADE 
 
01. Apresenta personagens pitorescos, com uma vertente bastante inusitada e caricatura de ser, de vestir e de 
transformar a realidade em comédia, em oposição ao modelo clássico do teatro renascentista. Estas 
características definem a 
 
A) commedia Dell’Art. 

B) Divina commedia. 

C) Arte e comédia. 

D) Tragédia e comédia. 

 
02. Qual o nome da área do palco demarcada para a ocupação com a representação teatral, a qual, de acordo 
com a visão do público, pode ser dividida entre direita e esquerda? 



 

 

A) Espaço cênico. 

B) Proscênio. 

C) Camarim. 

D) Foyer. 

 

OFICINA DE CIÊNCIAS 
6º FEIRA 

(15:10 ÀS 15:40) 
PROF. TÉRCIO 

CÂMARA 

02/10 Sexualidade 

ATIVIDADE 
 

01. Marque a opção em que o método contraceptivo está corretamente associado a seu mecanismo de ação. 

 

A) A laqueadura tubária (ligadura de trompas) interrompe a ovulação. 

B) A vasectomia impede que os espermatozoides sejam expelidos na ejaculação. 

C) O uso de pílulas evita a penetração do espermatozoide no ovócito. 

D) O método da tabelinha inibe a secreção ovariana. 

 

02. A gravidez em seres humanos pode ser evitada: 

I. Impedindo a ovulação. 

II. Impedindo que o óvulo formado se encontre com o espermatozoide. 

III. Impedindo que o zigoto formado se implante no útero. 

 

Entre os métodos anticoncepcionais estão: 

A) as pílulas, contendo análogos sintéticos de estrógeno e de progesterona. 

B) a ligadura (ou laqueadura) das tubas uterinas. 

 

Os métodos A e B atuam, respectivamente, em 

A) I e II. 

B) I e III. 

C) II e I. 

D) II e III. 

 

09/10 

Transformações que 
ocorrem no Corpo 
ocasionadas pela 
Puberdade 

ATIVIDADE 
 

01. A testosterona é um hormônio sexual responsável, entre outras funções, pelos caracteres sexuais 



 

 

masculinos. Esse hormônio é produzido nos testículos após o estímulo do hormônio: 

 

A) insulina. 

B) ADH. 

C) LH. 

D) FSH. 

E) TSH. 

 

02. O ápice da produção de testosterona ocorre na puberdade e, após esse período, há um declínio em sua 

síntese. A diminuição desse hormônio em homens representa uma etapa conhecida como: 

 

A) menopausa. 

B) climatério. 

C) adolescência. 

D) puerpério. 

E) andropausa. 

 

16/10 

Transformações que 
ocorrem no Corpo 
ocasionadas pela 
Puberdade 

ATIVIDADE 
 

01. Com o aumento da idade, os hormônios sexuais femininos tendem a diminuir sua produção. Normalmente, 

a partir dos 50 anos, os ciclos menstruais começam a apresentar irregularidades até desaparecerem por 

completo. Essa fase é chamada de: 

 

A) Menarca. 

B) Menopausa. 

C) Menstruação. 

D) Ciclo menstrual. 

 

02. Os hormônios sexuais femininos são responsáveis pelo desenvolvimento das características sexuais 

secundárias femininas e pelo controle do ciclo menstrual. São hormônios sexuais femininos: 

 

A) insulina e glucagon. 



 

 

B) testosterona e TSH. 

C) progesterona e estrógeno. 

D) estrógeno e glucagon. 

E) T3 e T4. 

 

23/10 

O papel dos 

Hormônios Sexuais 

 

ATIVIDADE 
 

01. Um dos principais hormônios masculinos e também o mais conhecido é a testosterona. Essa substância, 

que está relacionada, entre outras funções, com o aparecimento dos caracteres sexuais secundários 

masculinos e com o desenvolvimento dos genitais, é produzida: 

 

A) na hipófise. 

B) no hipotálamo. 

C) no testículo. 

D) na próstata. 

E) na tireoide. 

 

02. Analise as alternativas a seguir e marque aquela que indica corretamente o efeito principal provocado pelo 

hormônio luteinizante no homem. 

 

A) estimular o desenvolvimento do folículo ovariano. 

B) estimular a produção de sêmen. 

C) estimular a produção de testosterona. 

D) estimular o desenvolvimento e maturação dos órgãos genitais. 

E) estimular a ereção. 

 

30/10 

 

O papel dos 

Hormônios Sexuais 

 

ATIVIDADE 
 

01. Analise as alternativas a seguir e marque a única que não corresponde à uma função atribuída à 

testosterona. 

 

A) Engrossamento da voz. 



 

 

B) Desenvolvimento do sistema genital masculino. 

C) Maturação dos espermatozoides. 

D) Aumento de pelos no corpo. 

E) Reabsorção de água pelos rins. 

 

02. A testosterona é o principal hormônio sexual masculino, sendo responsável pela diferencial sexual, 

produção de espermatozoides, desenvolvimento dos músculos e promoção da libido. Esse importante 

hormônio é produzido no homem em qual órgão? 

 

A) pênis. 

B) hipófise. 

C) hipotálamo. 

D) testículo. 

E) mamas. 

 

ENSINO RELIGIOSO 
6ª FEIRA 

(15:40 ÀS 16:10) 
PROF. MARCIANO 

SILVA 

02/10 

Dimensão sócio-
política das Tradições 
Religiosas: 
Introdução 

ATIVIDADE/PESQUISA 
 
01) As religiões possuem, sem dúvidas, uma dimensão sócio-política que deveria atuar em prol de 
transformações sociais que beneficiassem, principalmente, os mais empobrecidos. No entanto, nem sempre é 
assim. Costumeiramente, governantes que agem “em nome de Deus”, demonstram um distanciamento das 
questões sociais no exercício de seu cargo. Em sua opinião, “Religião e Política” são dimensões que deveriam 
estar separadas ou unidas? Justifique sua resposta. 
 
Recomenda-se que o estudante consulte algumas fontes bibliográficas antes de elaborar a solução da 
atividade. 
 

09/10 
Dimensão sócio-
política do Judaísmo 

PESQUISA 
 
01. O Judaísmo registrado no Antigo Testamento Bíblico, é repleto de TEOCRATAS (Governantes que agem 
em nome de Deus). Pesquise e cite, abaixo, o nome de 5 líderes históricos do Judaísmo (Profetas, Juízes ou 
Reis) que governavam “em nome de Deus”. 
 
Pesquisa bibliográfica em material de fácil disponibilidade. 
 
 



 

 

16/10 
Dimensão sócio-
política do Islamismo 

PESQUISA 
 
01. Pesquise e, em seguida, defina em que consistem as seguintes autoridades no Islamismo. 
 

 Paxá. 

 Xeque. 

 Xá. 

 Aiatolá. 

 
Pesquisa bibliográfica em material de fácil disponibilidade. 
 

23/10 

Dimensão Sócio-
Política do 
Cristianismo 
Evangélico 

ATIVIDADE/PESQUISA 
 
01. O Cristianismo Evangélico, tradicionalmente, é bastante efetivo no que se refere às atividades político-
partidárias. É comum, por exemplo, constatarmos pastores exercendo cargos políticos eletivos: governadores, 
prefeitos, deputados e vereadores. Cite, abaixo, o nome de alguns líderes do cristianismo evangélico que 
exercem cargos políticos eletivos; destacando seu cargo e a igreja que ele pertence.  
Recomenda-se a consulta aos diversos meios de comunicação disponíveis (TV, Rádio e Internet) para a 

realização desse levantamento. 

 

30/10 
Dimensão Sócio-
Política do 
Cristianismo Católico 

PESQUISA 
 
01. A Igreja Católica concentra, praticamente, suas atividades sócio-políticas nas pastorais denominadas 
sociais: Pastoral da Criança, Pastoral do Povo da Rua, Comissão Pastoral da Terra, etc. Em sua comunidade, 
quais são as pastorais sociais da Igreja católica que você conhece? Registre abaixo.  

 
Pesquisa de Campo (Observação) e de consulta a terceiros.  

 

 


