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1- Explique com as suas palavras o que é a Corrida de Orientação. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

2- Qual é o objetivo da Corrida de Orientação? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

3- Referente ao surgimento da Corrida de Orientação, complete: 

 

A Orientação começou na _______________ por volta de _____________. Ainda hoje, a 

Orientação é um dos ______________mais praticados na _______________ e nos países 

_______________. Em ________________ foi fundada a ________________ durante um 

encontro em _________________.  

 

4- Descreva sobre o mapa de Orientação. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

5- Quais são as características do esporte? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Data: _____/_____/_______ 

Atividade: Questionário Professor (a): Ilidio Disciplina: Educação Física 

Turma: 8os anos Nota: 

Nº Aluno (a): 

Tema: Corrida de Orientação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6- Quais são os equipamentos e roupas utilizados pelos praticantes da Corrida de Orientação? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

7- Crie no mínimo seis pistas do “Caça ao Tesouro” utilizando o espaço do Colégio como campo 

de jogo. (Quadra, pátio, cantina e parquinho). 
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TRABALHO DE FILOSOFIA PARA 8ºANO  

1ºParte 

Pesquisar sobre “A Teoria do Conhecimento” de Kant. (Esse é o tema da sua pesquisa). 

Em seu trabalho deve conter: 

a) Vida e Obra de Kant 

b) Desenvolver um breve relato sobre os seguintes conceitos: A sensibilidade e o entendimento em 

Kant 

Observações: Essa é a apenas a 1ºparte da sua pesquisa, ela deve ser desenvolvida de forma 

manuscrita ou digitada. Deve conter capa identificando o tema da sua pesquisa.  

Não esquecer de colocar seu nome, série, nome da disciplina e do professor.  

Se a sua atividade for desenvolvida de forma manuscrita, fazer em folha de papel almaço. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data: _____/_____/ 2020 

Nº 

Atividade / Trabalho – 1º Bim. 

Aluno (a): 

Professor (a): Fabrício Disciplina: Filosofia 

Turma: 8º anos Nota: 

Instruções /Observações:  
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1-Marque a resposta certa: Sobre o conceito de região e suas aplicações, julgue as afirmativas 

como verdadeiras ou falsas e marque a única afirmativa FALSA. (0,5) 

I. As regionalizações são construções humanas, já que são os seres humanos que determinam os limites 

entre as regiões. Portanto, os limites das regiões não são estáticos. 

II. Qualquer região deve ser estudada como uma unidade homogênea, que não possui diversidades 

internas, nem relação com outros espaços. 

III. As regiões são importantes ferramentas de trabalho para a Geografia, porém seu estudo requer 

cuidados para que não se caia em generalizações erradas ou exageradas. 

 

2-Regionalizar o espaço significa agrupar áreas com características semelhantes. 

a) Quais são as vantagens e a importância de se regionalizar o espaço? (1,0) 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________.  

 

b) Quais os vários critérios que podemos usar na regionalização de um determinado espaço? (1,0) 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________. 

3-Aponte alguns cuidados que devem ser observados ao estudar uma região, ou ao regionalizar um 

determinado espaço. (1,0) 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Data: _____/_____/_______ 

Nº 

ATIVIDADE MENSAL 

Aluno (a): 

Professor (a):  Disciplina: Geografia 

Turma: 8º Nota: 

Instruções /Observações: Não é permitido rasuras, nem uso de corretivo pois invalidará a questão. Usar somente 

caneta azul ou preta para responder a atividade. Pode responder a atividade à lápis, mas deve-se passar a caneta 

antes de entregar a atividade. O valor de cada questão encontra-se na própria atividade. 1º bimestre.   

 

 

 

 



_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________. 

4-O espaço geográfico mundial no período da Guerra Fria (1945-1991) estava regionalizado em 

blocos de acordo com as condições socioeconômicas dos países integrantes e o sistema adotado 

por influência das superpotências. Desse modo, o mundo estava regionalizado em: (0,5) 

a) Norte (desenvolvido) e Sul (subdesenvolvido). 

b) Metrópoles e Colônias. 

c) Primeiro Mundo, Segundo Mundo e Terceiro Mundo. 

d) Países Centrais e Países Periféricos. 

5-Durante o Imperialismo (1845 – 1945), a regionalização do espaço mundial agrupava os países de 

acordo com sua capacidade econômica e a influência política e militar que exerciam no cenário 

mundial. Desse modo, o mundo estava regionalizado em: (0,5) 

a) Norte (desenvolvido) e Sul (subdesenvolvido). 

b) Metrópoles e Colônias. 

c) Primeiro Mundo, Segundo Mundo e Terceiro Mundo. 

d) Países Centrais e Países Periféricos. 

e) Leste (socialista) e Oeste (capitalista). 

6-O fim das disputas ideológicas da guerra fria (1945-1991) tornou as diferenças socioeconômicas 

mais evidentes. Surgiu então um novo conflito marcado pelas contradições entre: (0,5) 

a) Norte (desenvolvido) e Sul (subdesenvolvido). 

b) Leste (socialista) e Oeste (capitalista). 

c) Primeiro Mundo, Segundo Mundo e Terceiro Mundo. 

b) Metrópoles e Colônias. 

7-É correto afirmar que nos países do Norte desenvolvido: (0,5) 

a) Existe uma distribuição equitativa entre população rural e urbana, e a sociedade de consumo é 

altamente expressiva. 

b) O setor primário é altamente avançado tecnologicamente e ocupa uma posição de destaque na 

economia. 

c) A economia está na vanguarda da revolução técnico-científica e os setores de ponta da tecnologia são 

gerados e aplicados com mais intensidade. 

d) O setor secundário da economia substitui o setor terciário como o grande gerador de empregos e 

rendimentos. 

e) Existem áreas de emigração que são expressivas no contexto mundial. 

8-O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) elaborou o “Relatório do 

Desenvolvimento Humano”, do qual foi extraído o trecho abaixo: “Nos últimos anos da década de 

90, o quinto da população mundial que vivia nos países de renda mais elevada tinha: 86% do PIB 

mundial, enquanto o quinto de menor renda, apenas 1%; 82% das exportações mundiais, enquanto 

o quinto de menor renda, apenas 1%; 74% das linhas telefônicas mundiais, enquanto o quinto de 

menor renda, apenas 1,5%; 93,3% das conexões com a Internet, enquanto o quinto de menor renda, 

apenas 0,2%. A distância do quinto da população mundial que vive nos países mais pobres – que 

era de 30 para 1, em 1960 – passou para 60 para 12, em 1990, e chegou a 74 para 1, em 1997.” De 

acordo com esse trecho do relatório, o cenário do desenvolvimento humano mundial, nas últimas 

décadas, foi caracterizado pela: (0,5) 

a) Diminuição das disparidades entre as nações. 

b) Diminuição da marginalização de países pobres. 

c) Inclusão progressiva de países no sistema produtivo. 

d) Crescente concentração de renda, recursos e riqueza. 

e) Distribuição equitativa dos resultados das inovações tecnológicas. 

 

9-Os países subdesenvolvidos constituem a periferia do sistema capitalista internacional. Neles 

dominam grandes desigualdades sociais e forte exploração de mão-de-obra. A riqueza e os 

elevados padrões de vida do centro (países desenvolvidos) são em boa parte garantidos pela 

dependência e descapitalização da periferia. O texto permite-nos afirmar que: (0,5) 



a) Esses países caminham para uma igualdade de condições em relação aos países capitalistas 

desenvolvidos. 

b) Esses países não mantêm relações com os países do centro do capitalismo internacional. 

c) Países pobres são responsáveis pela manutenção dos elevados padrões de vida da população dos 

países ricos, tornando-se isso possível pela ordem econômica estabelecida entre países centrais e 

periféricos. 

d) Países desenvolvidos conseguiram elevar seu padrão à custa da Revolução Industrial, 

independentemente do que acontecia em outras partes do globo. 

10-O desenvolvimento industrial baseado na substituição de importações e na atração de capitais 

estrangeiros dentre outros, explica o surto industrial verificado a partir da década de 1950: (0,5) 

a) Na Europa Oriental. 

b) Na Coreia do Sul e em Taiwan. 

c) Na China e na Índia. 

d) No Brasil e no México. 

e) No Peru e na Bolívia. 

11-Sobre o modelo de industrialização implementado em países do Sudeste Asiático, como Coreia 

do Sul e Taiwan, e o adotado em países da América Latina, Como Argentina, Brasil e México, pode-

se afirmar: (0,5) 

a) Nos países do Sudeste Asiático, a participação do capital estrangeiro impediu o desenvolvimento de 

tecnologia local, ao passo que, nos países latino-americanos, ela promoveu esse desenvolvimento. 

b) Nos dois casos, não houve participação do Estado na criação da infraestrutura necessária à 

industrialização. 

c) Nos países do Sudeste Asiático, a organização dos trabalhadores, em sindicatos livres, encareceu o 

produto final, ao passo que, nos países latino-americanos, a ausência dessa organização tornou os 

produtos mais competitivos. 

d) Nos dois casos houve importante participação do capital japonês, responsável pelo desenvolvimento 

tecnológico nessas regiões. 

e) Nos países do Sudeste Asiático , a produção industrial visou à exportação, ao passo que, nos países 

latino-americanos, a produção objetivou o mercado interno. 

 

12-As grandes cidades dos países pobres concentram graves problemas socioambientais, 

EXCETO: (0,5) 

a) Ausência de rede de esgotos. 

b) Precariedade dos transportes públicos. 

c) Altos índices de doenças infectocontagiosas. 

d) Déficit de moradias e de abastecimento d’água. 

e) Aumento dos empregos no mercado formal. 

 

13-Convivendo com países com dados antagônicos tais como: rendas per capita superiores a U$ 

10.000 e inferiores a U$ 599, taxas de mortalidade inferiores a 6% e superiores a 100% e taxas de 

analfabetismos que vão de 1% a mais de 50%, este continente, que concentra o maior número de 

metrópoles do mundo é formado por um mosaico étnico, religioso e cultural com ilhas de 

desenvolvimento e bolsões de pobreza extremos, na maior concentração populacional do globo. 

As informações acima são referentes à: (0,5) 

a) Ásia. 

b) África. 

c) América. 

d) Europa. 

e) Oceania. 

 

14-Quanto aos Tigres Asiáticos, como Taiwan, Coreia do Sul e Cingapura, pode-se afirmar, 

unicamente, que seus processos de industrialização desenvolveram-se com: (0,5) 

a) Predomínio de indústrias de bens de produção. 

b) Base no mercado consumidor externo. 

c) Forte incremento industrial desde a crise de 1929. 



d) Base no processo de substituição de importações de manufaturados. 

e) Predomínio de capitais americanos. 

 

15-“Em geral, a África Ocidental apresenta todos os problemas das regiões subdesenvolvidas: 

rápido crescimento demográfico e pequeno crescimento da economia, resultando desta 

conjugação padrões de vida sofríveis, nos quais a fome e a miséria estão cada vez mais 

presentes.” O texto reflete uma realidade: (0,5) 

a) Característica somente desta parte do continente africano. 

b) Encontrada também no sul da África, mas superada em outras regiões. 

c) Restrita a esta parte do continente e a outros poucos bolsões de pobreza no norte africano. 

d) Comum praticamente a todo o continente que se destaca pelo generalizado grau de pobreza da 

população. 

e) Que, graças à ajuda externa, está praticamente em extinção no conjunto do continente. 

 

16-O esforço de desenvolvimento industrial na América Latina, inicialmente, teve como principal 

motivação: (0,5) 

a) A tradição agrícola do continente. 

b) A mecanização da agricultura regional. 

c) A saturação dos mercados consumidores dos países industrializados. 

d) A substituição das importações feitas aos países industrializados. 

e) A possibilidade de conquista de novos mercados no hemisfério Sul. 
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Capítulo 01 Revoluções Inglesa 

 Responda as questões 

1) Explique as condições históricas que favoreceram o desenvolvimento da Revolução Inglesa, no 

século XVII.  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

2) A Revolução Gloriosa selou um compromisso entre a burguesia e a nobreza proprietária de 

terras, fortaleceu o Parlamento, e criou condições favoráveis ao desenvolvimento econômico 

inglês e à instauração do capitalismo industrial na Inglaterra. Com base em tal afirmação, 

explique de que forma a Revolução Inglesa contribuiu para fazer da Inglaterra uma das maiores 

potências econômicas do período.  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

3) Explique em que medida a Revolução Puritana transformou a posição política assumida pela 

monarquia britânica a partir da assinatura da Bill of Rights. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Data: _____/_____/_______ 

Nº 

Atividade extra 

BI 

Aluno (a): 

Professor (a):  Disciplina: HISTÓRIA 

Turma:  - 8º anos Nota: 

Observações 

 



______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

4) Caracterize resumidamente o período republicano. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

5)  Por que a população ficou insatisfeita com o governo de Cromwe? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

6)  O governo de Cromwell foi marcado pelo autoritarismo e repressão, o que lhe deu um caráter 

ditatorial. Cite uma passagem do livro que confirme isso.  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

7)  Tendo em vista atingir os comerciantes de uma grande potência econômica da época, o 

Parlamento inglês estabeleceu, em 1651, os Atos de Navegação.     

a) Identifique qual potência a Inglaterra visava atingir:  
b) O que significava e quais as suas consequências?  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________



______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

8)  Por que, após o governo de Cromwell a Inglaterra voltou a ter uma monarquia?  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

9)  O que levou o Parlamento a convidar Guilherme de Orange a assumir o trono inglês?  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

02) Pesquisa – Livro página 13 

 

Registre nas linhas abaixo os tópicos a seguir: 

 Quais são os chefes de Estados e de governo da Inglaterra e os poderes políticos de cada 

um? 



______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 Qual é a forma de organização política adotada na Inglaterra atualmente? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 Quais outros países, na atualidade, adotam a monarquia como forma de organização 

política? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

03) Realizar as atividades do Caderno de Atividades capítulo 01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


