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ATIVIDADES DO LIVRO DE ARTE 

 

Seguir orientações da página 25 e 34 

 

 

  

Data: _____/_____/ 2020 

Nº 

Atividade / Trabalho – 1º Bim. 

Aluno (a): 

Professor (a): Kadu Disciplina: Arte 

Turma: 8º anos Nota: 

Instruções /Observações:  
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Caderno de atividades: páginas 56 a 62. 
 
Obs.: Para responder o caderno de atividades, os alunos devem consultar os capítulos 1 e 
2 do livro didático de Geografia. (as atividades deverão ser respondidas a lápis) 
 

 

  

Data: _____/_____/ 2020 

Nº 

Atividade / Trabalho – 1º Bim. 

Aluno (a): 

Professor (a):  Disciplina: Geografia 

Turma: 8º anos Nota: 

Instruções /Observações:  
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Lee los textos y contesta a las preguntas:  

 

1) Sobre o Iluminismo, relacione as ideias com seu autor/grupo. 

(1) Voltaire 

(2) Montesquieu 

(3) Rousseau 

(4) Liberalismo 

(5) Maçonaria 

(6) Despotismo Esclarecido 

a) (   ) Disse que a educação deve tornar os homens mais livres e soberanos. 

b) (   ) Distingue três tipos de governo: república, monarquia e despotismo. 

c) (   ) Estado deveria ser laico. 

d) (   ) Os monarcas devem pôr em prática as reformas racionais. 

e) (   ) Afirmou que a desigualdade entre os homens não é natural. 

f)  (   ) O trabalho humano é a verdadeira fonte de riqueza. 

g) (    ) Defende a razão e seu livre exercício. 

h) (  ) Deve-se permitir o funcionamento das leis da natureza. 

i)  (   ) Combate à intervenção do Estado na economia. 

j)  (   ) Defendeu a divisão do poder em três setores: Executivo, Legislativo e Judiciário. 

k) (   ) Responsável pela difusão de ideias liberais. 

 

2) Na sua opinião qual o mais importante filósofo iluminista? Justifique sua escolha comentando 

as ideias deste pensador. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Data: _____/_____/ 2020 

Nº 

Atividade / Trabalho – 1º Bim. 

Aluno (a): 

Professor (a): Dosângela Disciplina: História 

Turma: 8º ano Nota: 

Instruções /Observações:  
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_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

3) Apresente as principais características do Iluminismo. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

4) Caderno de Atividades páginas capítulo 02. 

- As atividades poderão ser entregues em folhas separadas (digitadas ou manuscritas), no 

retorno. 
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1. O valor da expressão 17,28  é: 

a) 172800. 

b) 0,1728. 

c) 0,001728. 

d) 0,01728. 

e) 1,7280. 

2. Calcule o valor de: 

 

𝑎) √29 + √40 + √81 

 

 

 

 

b) √1296 

 

 

3.. Determine, por aproximações (até décimo), os valores das seguintes raízes quadradas:  

a) √18 

 

 

 

 

b) √7 

 

 

Data: _____/_____/_______ 

Nº 

Atividade 

Aluno (a): 

Professor (a): Fernando Disciplina: Matemática  

Turma:  8º ano  Nota: 

 



 

5. Escreva na notação científica os números:  

a) 2 100 000 000 000 000 000 000 000 Kg. 

 

b) 0,0000045 cm. 

 

6. O número 0,00041 escrito na notação cientifica é:  

a)4,1   

b)4,1   

c)4,1   

d)4,1   

e)4,1   

 

7. Resolva as expressões abaixo: 

a) √36 : (+2) + (−5)2 • (-4) = 

 

 

 

 

 

b) (-2)³  + (-5)  • √16 = 

 

 

 

 

c) 6² + ( -5 )³ + ( −2 ) 4 = 

 

 

 

d) ( -10 )² ÷ 25 • ( -4 ) ÷ 16 = 



 

 

 

 

e) 25 + 73 + ( − 4 )² • ( −2)  = 

 

 

 

 

8. O valor da expressão (-2)³ - [(-7)² - 8 • 9] • (-5) é: 

a) - 17 

b) - 71 

c) - 107 

d) - 123 

e) – 89 

9. Qual o resultado da expressão numérica abaixo? 

 

a) 120 

b) 1/5 

c) 55 

d) 25 

e) 620 

 

10. Calcule o valor de cada uma das seguintes potências. 
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TRABALHO DE CIÊNCIAS 

 

•Entregar o caderno de atividade capítulo 1 – Eletricidade para todos os 8º anos (A, B e C) 

• Trabalho (já previsto em grupo, agora será realizado individualmente) 

8ºA entregar a parte escrita (experiência foi feita na sala), páginas 31 e 32 

8ªB realizar a experiência e tirar foto para colocar no trabalho (pode ser impressa até preto e 

branco), e responder as perguntas das páginas 31 e 32. 

Nota de 0 até 10 

Trabalho para todos os 8º anos (A, B e C) 

• Fazer duas maquetes usando sua criatividade, com uso de materiais recicláveis. 

Escolher duas entre as quatro abaixo: 

 Usina hidrelétrica  

 Usina eólica 

 Usina maremotriz 

 Usina termelétrica 

Em folha de papel almaço ou folha de fichário, você vai explicar como funciona essa usina. 

Nota de 0 até 10 

 

  

Data: _____/_____/_______ 

Nº 

TRABALHO 

Aluno (a): 

Professor (a): Disciplina CIÊNCIAS 

Turma  8º ANOS Nota: 

Instruções /Observações 

TODOS OS TRABALHOS DEVEM SER ENTREGUES NO RETORNO DAS AULAS. 
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1. Translate in Portuguese. Traduza em português. Unit 2 pág. 18 

a) Braces:__________________________________________________________________ 

b) Short (pessoa)____________________________________________________________ 

c) Overweight (pessoa)._______________________________________________________ 

d) Tall._____________________________________________________________________ 

e) Blind.____________________________________________________________________ 

f) Deaf.____________________________________________________________________ 

g) Glasses._________________________________________________________________ 

h) Thin.____________________________________________________________________ 

2. Translate in Portuguese. Traduza em português. Unit 2 pág. 20 – Descrevendo as 

características físicas. 

a) Hair: __________________________ 

b) Length:.________________________ 

c) Style:._________________________ 

d) Color:._________________________ 

e) Height: ________________________ 

f) Build: _________________________ 

g) Eye color: ______________________ 

h) Features: _______________________ 

3. Translate the adjectives. Traduza os adjetivos. Unit 2 págs. 20/22/26. 

a) Colorful ________________________________ 

b) Tired: __________________________________ 

c) Sad: ___________________________________ 

d) Slim: ___________________________________ 

e) Green: __________________________________ 

f) Blue: ____________________________________ 

g) Brown: __________________________________ 

h) Big: _____________________________________ 

i) Old: _____________________________________ 

j) Strong:____________________________________ 

Data: _____/_____/_______ 

Nº 

Atividade de inglês 2 

Aluno (a): 

Professor (a): Eliana Disciplina: Inglês 

Turma: 8º ANOS A/B/C Nota: 

Instruções /Observações: Leia as 5 questões com atenção!!  



k) Long: _____________________________________ 

l) Cheap: ____________________________________ 

m) . Young: ___________________________________ 

n) Heavy: ____________________________________ 

4. Write the adjectives on the correct column, according to how it forms each adjective in the 

superiority. Escreva os adjetivos na coluna correta, de acordo com a formação de cada adjetivo 

no grau comparativo de superioridade. Pág. 25 – Unit 2 

. Grau comparativo de superioridade: expressa superioridade de uma pessoa ou coisa em 
relação a outra. Pág. 25 – Unit 2 

    . Part 1 Short adjectives – Adjetivos curtos – Regras: 

a) Regra geral: Os adjetivos curtos, de uma silaba só silaba, fazem o comparativo de 
superioridade com o acréscimo de er (than): taller than (mais alta do que). 

b) Os adjetivos curtos de duas sílabas terminados em y seguem a mesma regra, trocando-se o y 
por ier (than): easy – easier than (mais fácil do que). 

c) Quando o adjetivo curto tiver como últimas letras a sequência consoante+vogal+consoante – 
CVC, dobra-se a consoante final e acrescenta-se er (than): big – bigger than (maior do que). 

d) Quando o adjetivo curto terminar em e recebe r (than): late – later than (mais tarde do que). 

    . Part 2 – Irregular adjectives – Adjetivos irregulares pág. 25 – Unit 2 

      . good: bom – better (than) melhor do que 

      . bad: mau, ruim – worse (than) pior do que 

      . far:  longe – further (than) mais longe do que 

     . Part 3 – Long adjective – Adjetivo longo 

       Usa-se more adjetivo longo than para expressar superioridade de uma pessoa ou coisa em 
relação a outra: 

       - She is  more beautiful than Mary. Ela é mais bonita do que Mary. 

- The adjectives: chilly – handsome – good – tall – bad – great – safe – happy – important – 
fat. 

 

a) Column 1: er than: ________________________________________________________ 
b)  Column 2: ier than: ________________________________________________________ 
c) Column 3: CVC: ___________________________________________________________ 
d) Column 4: MORE…THAN: ___________________________________________________ 
e) Column 5: IRREGULAR ADJECTIVES: _________________________________________ 

5. Translate the words. Traduza as palavras. Pág. 20 Unit 2 

a) Curly: ______________________ 
b) Bald: _______________________ 
c) Shoulder-length: ___________________ 
d) Straight: __________________________ 



e) Wavy: ____________________________ 
f) Medium height: _____________________ 
g)  Mustache: _________________________ 
h) Beard: _____________________________ 
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Ejercicios: libro: Páginas 18 a 24. 

Lee el texto para contestar a las preguntas. Las respuestas deben ser en español: 

Mi nueva casa 

Yo vivo en Granada. Es una ciudad pequeña y tiene monumentos muy importantes, como la 
Alhambra. Aquí la comida es deliciosa y son famosos el gazpacho, el rebujito o el salmorejo. 

Mi nueva casa está en una calle ancha y tiene muchos árboles. El piso de arriba de mi casa tiene 
tres dormitorios y un despacho para trabajar. El piso de abajo tiene una cocina muy grande, un 
comedor con una mesa y seis sillas, un salón con dos sofás verdes, una televisión y cortinas. 
Además, tiene una pequeña terraza con piscina donde puedo tomar el sol en verano. 

Me gusta mucho mi casa porque puedo invitar a mis amigos a cenar o a ver el fútbol en mi televisión. 
Además, cerca de mi casa hay muchas tiendas para hacer la compra: panadería, carnicería o 
pescadería. 

1) ¿En qué ciudad está la casa? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

2) ¿Cuántos dormitorios tiene la casa? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

3) ¿Qué tipo de tiendas hay cerca de la casa nueva? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

4) ¿De qué color son los sofás del salón? 

Data: _____/_____/ 2020 

Nº 

Atividade / Trabalho – 1º Bim. 

Aluno (a): 

Professor (a):Andréa Ali Disciplina: Ling. Espanhola 

Turma: 8º A / B / C  Nota: 

Instruções /Observações:  

 Leia atentamente todas as perguntas antes de responder. Você pode colar esta atividade ou apenas responder 
as perguntas em seu caderno, ou na folha de impressão ¡Buen trabajo! =D 
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______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

5) ¿Qué comida es famosa en Granada? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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1- Onde surgiu as primeiras Olimpíadas? 

a- Roma Antiga. 

b- Coliseu de Berlim. 

c- Grécia Antiga. 

d- Egito Antigo. 

 

2- Quem podia participar dos primeiros Jogos Olímpicos? 

a- Somente homens. 

b- Somente soldados. 

c- Patriarcas e sacerdotes. 

d- Reis, príncipes e duques. 

 

3- Quem inventou os Jogos Olímpicos da era moderna? 

a- Pierre de Coubertin. 

b- Dimítrios Vikélas. 

c- Jules Rimet. 

d- Spiridon louis. 

 

4- Em qual Olimpíada o Brasil conseguiu sua primeira medalha de ouro? 

a- 1996, Atenas. 

b- 1920, Antuérpia 

c- 1924,0 Londres 

d- 1946, Londres 

 

 

 

 

Data: _____/_____/_______ 

Atividade: Questionário Professor (a): Ilidio Disciplina: Ed. Física 

Turma: 8os anos Nota: 

Nº Aluno (a): 

Tema: Jogos Olímpicos e Paraolímpicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5- De quem é o atual recorde Olímpico nos 100 metros rasos do atletismo masculino? E foi 

conquistado em? 

a- César Cielo, em 2004. 

b- Donovan Bailey, em 1996. 

c- Usain Bolt, em 2008. 

d- Usain Bolt, em 2012. 

 

6- O “Camp Nou foi utilizado como estádio de cerimonias nos Jogos Olímpicos de 1992 em 

Barcelona, Espanha. Verdadeiro ou falso? 

a- Verdadeiro 

b- Falso 

 

7- O que é Paraolimpíadas? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

8- Quando aconteceu a Primeira Paraolimpíada? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

9- Que tipo de eficiência tem os atletas que competem os Jogos Paraolímpicos? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

10- Existem diferenças consideráveis das primeiras paraolimpíadas para os dias de hoje? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________



______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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Transitividade verbal 

A transitividade verbal é a relação estabelecida entre o verbo e outros termos da oração, 

caracterizando-o como transitivo direto, transitivo indireto ou intransitivo. 

Observe os verbos em destaque a seguir: 

1 – Nossos pais viajaram. 

2 – Nossos pais planejaram a viagem. 

3 – Nossos pais gostaram da viagem. 

É possível notar que a relação de sentido dos verbos das orações acima com os outros termos de 
suas respectivas orações é diferente. O sentido do verbo viajaram, por exemplo, não necessita de 
nenhum outro complemento, pois está contido no próprio verbo. Por outro lado, os 
verbos planejaram e gostaram necessitam de mais um termo para complementar seu sentido, ou 
seja, há uma relação de subordinação entre os verbos e os seus complementos. 

Quando essa relação acontece sem a presença de preposição entre o verbo e seus complementos, 
o verbo é classificado como transitivo direto. Quando, nessa relação, há a presença da 
preposição entre o verbo e seus complementos, o verbo é classificado como transitivo indireto. 
Contudo, se o sentido do verbo não depender de nenhum complemento, então, o verbo 
será intransitivo. 

Assim, em relação à transitividade verbal, os verbos podem ser: transitivos 
diretos (V.T.D.), transitivos indiretos (V.T.I.), transitivos diretos e indiretos (V.T.D.I.) 
ou intransitivos (V.I.). 

Veja como identificar essa transitividade nas orações: 

Verbo transitivo direto (o quê) 

Ele não derrubou meu livro. 

Perceba que, ao desmembrar o verbo de seu complemento, o verbo permanece com um sentido 
incompleto, o que significa que existe a necessidade de complementar o seu sentido com outro 
termo, ou seja, seu sentido possui um movimento, um trânsito para outro termo. Observe: 

Ele não derrubou... 
Por esse movimento de sentido para outro termo, o verbo da oração acima é caracterizado 
como transitivo. 
Agora, observe o tipo de pergunta que fazemos para saber se é necessário um complemento 
verbal: 

Ele não derrubou (O quê?) meu livro. 
a construção dessa pergunta e da resposta, não há a presença de preposição, pois o movimento 
do verbo para o seu complemento é direto, ou seja, a transitividade é direta. Assim, o 
verbo derrubar é um V.T.D. 

 Verbo transitivo indireto (de quê) 

Data: _____/_____/ 2020 

Nº 

Atividade / Trabalho – 1º Bim. 

Aluno (a): 

Professor (a): Disciplina: Ling. Portuguesa 

Turma: 8º A / B / C  Nota: 

Instruções /Observações:  

 Leia atentamente todas as perguntas antes de responder. Você pode colar esta atividade ou apenas responder 
as perguntas em seu caderno ou na folha de impressão. Bom trabalho! =D 

 

 

Leia  

https://brasilescola.uol.com.br/gramatica/preposicao.htm


Ela necessita de sapatos novos. 
Perceba que, ao desmembrar os verbos de seus complementos, eles ficam com o sentido 
incompleto, mostrando a relação de subordinação entre esses dois termos da oração: 

Ela necessita... 
Por esse movimento do sentido para outro termo, esse verbo é também caracterizado 
como transitivo. 
Agora, note a diferença da pergunta feita ao verbo para conseguirmos o complemento verbal: 

Ela necessita (de quê?) de sapatos novos. 
Veja que, nesse caso, a construção da pergunta e do complemento possui a presença da 

preposição de, caracterizando um movimento indireto entre o verbo e o seu complemento, ou 

seja, uma transitividade indireta. Assim, o verbo necessitar é um V.T.I. 

 Verbo transitivo direto e indireto 
Existem alguns verbos que possuem bitransitividade, ou seja, a relação de subordinação com 
seus complementos ocorre de forma direta e indireta ao mesmo tempo. Veja: 

Minha mãe deu um brinquedo ao meu irmão. 
Perceba que o verbo deu necessita de duas perguntas para que tenhamos o seu complemento: 

Minha mãe deu.. (O quê?) um brinquedo ao meu irmão. 
(a quem?)                         

Essa primeira pergunta, sem a presença de preposição, caracteriza a transitividade direta; e a 
segunda pergunta, com a presença da preposição a, caracteriza a transitividade indireta. 
Observe outro exemplo: 

Pedro agradeceu (O quê?) o adiantamento ao diretor. 
(a quem?)                  

 Verbo intransitivo 
Finalmente, vamos analisar a atitude de verbos que contêm o sentido completo, ou seja, não 
possuem a necessidade de complementos verbais. Veja: 

Meu pai voltou. 
Eu me casei. 

A criança caiu. 
Note que esses verbos possuem sentido completo e não necessitam de nenhum trânsito para um 
outro termo da oração, ou seja, são verbos intransitivos. 

 

Exercícios – transitividade verbal 
 

Leia o poema abaixo e responda as questões a seguir de 1 e 2:             
 

Moda 
o cabelo da moda, 
a roupa, a dança, 
a gíria da moda. 
a moda passa, 

eu fico. 
(Ulisses Tavares) 

 
01. Quais são os dois verbos do poema “Moda”? 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 



02. Os verbos existentes no poema “Moda” são transitivos ou intransitivos? Justifique. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

03. Considerando que o verbo intransitivo apresenta sentido completo, qual das orações apresenta 
verbo intransitivo: 
(A) Meus pais compraram livros de aventura para mim. 
(B) A criança dorme bem. 
(C) Contaram-me um fato engraçado. 
(D) O escritor escreveu uma novela. 
(E) Eu preciso de ajuda. 
(F) Meu vizinho morreu ontem. 
 
04. Classifique os verbos transitivos da questão anterior em direto e indireto. 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

05. O complemento do verbo é chamado de “objeto”, quando este é ligado ao verbo por uma 

preposição é chamado de objeto indireto, qual das orações apresenta objeto indireto: 

(A) As crianças saborearam deliciosos sorvetes.__________________________________ 

(B) O malabarista encantou ao público. _________________________________________ 

(C) Escrevi uma linda carta. __________________________________________________ 

 

 06. Escreva se o verbo nas orações é - Transitivo ou Intransitivo: 

a) Jorge ganhou um presente. ____________ 

b) Carlos dorme tarde. ____________ 

c) O artista pintou um quadro.   ____________ 

d) Ana nasceu saudável. ____________ 

 

7) Classifique os verbos abaixo em: verbo intransitivo ou verbo de ligação: 

a) Eu tossi a noite inteira. 

______________________________________________________________________________ 



b) Maria permanece satisfeita. 

______________________________________________________________________________ 

c) Nós somos felizes. 

______________________________________________________________________________ 

d) O livro estava rasgado. 

______________________________________________________________________________ 

e) O livro estava na gaveta. 

______________________________________________________________________________ 

f) Os pássaros escaparam da gaiola. 

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


