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PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

 

Ano de ensino: 8º Ano 

Componente curricular: LÍNGUA PORTUGUESA 

Elaborado pela equipe docente de Português 
 

Habilidade: (EF89LP33A) Ler, de forma autônoma, e compreender - selecionando procedimentos e 

estratégias de leitura adequados a diferentes objetivos e levando em conta características dos 

gêneros e suportes - crônicas visuais, líricas, narrativas e argumentativas, dentre outras, 

expressando avaliação sobre o texto lido e estabelecendo preferências por gêneros, temas, autores. 

ATIVIDADES  

 

Leia a crônica.  

Aprenda a chamar a Polícia 

 

Eu tenho o sono muito leve, e numa noite dessas notei que havia alguém andando sorrateiramente 

no quintal de casa. 

Levantei em silêncio e fiquei acompanhando os leves ruídos que vinham lá de fora, até ver uma 

silhueta passando pela janela do banheiro. 

Como minha casa era muito segura, com grades nas janelas e trancas internas nas portas, não fiquei 

muito preocupado, mas era claro que eu não ia deixar um ladrão ali, espiando tranquilamente. 

Liguei baixinho para a polícia, informei a situação e o meu endereço. 

Perguntaram-me se o ladrão estava armado ou se já estava no interior da casa. 

Esclareci que não e disseram-me que não havia nenhuma viatura por perto para ajudar, mas que 

iriam mandar alguém assim que fosse possível. 

Um minuto depois, liguei de novo e disse com a voz calma: 

— Oi, eu liguei há pouco porque tinha alguém no meu quintal. Não precisa mais ter pressa. Eu já 

matei o ladrão com um tiro de escopeta calibre 12, que tenho guardada em casa para estas situações. O 

tiro fez um estrago danado no cara! 

Passados menos de três minutos, estavam na minha rua cinco carros da polícia, um helicóptero, uma 

unidade do resgate, uma equipe de TV e a turma dos direitos humanos, que não perderiam isso por nada 

neste mundo. 

Eles prenderam o ladrão em flagrante, que ficava olhando tudo com cara de assombrado. Talvez ele 

estivesse pensando que aquela era a casa do Comandante da Polícia. 

No meio do tumulto, um tenente se aproximou de mim e disse: 

— Pensei que tivesse dito que tinha matado o ladrão. 

Eu respondi:  

— Pensei que tivesse dito que não havia ninguém disponível. 

 

Luís Fernando Veríssimo, disponível em https://portuguesemdestaque.blogspot.com/p/cronicas.html 

 

Agora, responda. 
 

1. A qual fato do cotidiano a crônica se refere? 
 

2. O narrador da história também é personagem? Justifique sua resposta. 
 

3. Quais características de uma crônica narrativa podem ser encontradas no texto lido? 
 

4. Explique a seguinte passagem do texto: “Talvez ele estivesse pensando que aquela era a casa do 

Comandante da Polícia.” 

https://portuguesemdestaque.blogspot.com/p/cronicas.html
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5. Explique o humor presente na crônica. 

 

Ano de ensino: 8º ano 

COMPONENTE CURRICULAR: MATEMÁTICA 

Elaborado pela equipe docente de Matemática 

HABILIDADES DESENVOLVIDAS: (EF08MA01) Efetuar cálculos com potências de expoentes 

inteiros e aplicar esse conhecimento na representação de números em notação científica. 

(EF08MA02) Resolver e elaborar problemas usando a relação entre potenciação e radiciação 

para representar uma raiz como potência de expoente fracionário. 

 

 

1) Equipamentos como computadores, celulares e smartphones possuem uma dada capacidade de 

armazenar informações em um sistema ao qual chamamos de memória do dispositivo.  

Procure saber qual é a capacidade de armazenamento de seu smartphone ou do seu pai ou mãe, ou ainda 

de um computador de sua casa. Você provavelmente encontrará esta informação como uma quantidade de 

Bytes expressa em kB (quilo bytes), MB (Mega bytes), GB (Giga bytes), ou TB (Tera bytes).  

Pesquise sobre o significado dos prefixos que aparecem antes da expressão byte (quilo, mega, etc,...) e 

responda: 

a) Um smartphone com memória de 64 GB pode armazenar quantos dados? 

(   ) 64   (   ) 64.000.000.000   (   ) 640.000  (   ) 64.000 

b) Um computador com disco de memória de 1,0 TB pode armazenar quantos dados? 

(    ) 1x1020  (   ) 1x108   (   ) 1x109  (   )1x1012 

 

2) Represente na forma de uma única potência:     

a) 76 : 79 = 

b) 46 : 42 = 

c) (95)6 = 

d) (42)3 = 

 

3) Marcos pediu aos seus colegas que descobrissem a data de seu nascimento e, para descobrir, ele deixou 

as seguintes informações: 

 ● O dia de seu nascimento pode ser representado por √
2500

4
. 

● O mês que ele nasceu depende do resultado de 
√225

√25
 . Se o resultado for 2, ele nasceu em fevereiro, se 

for 3 então ele nasceu em março, se for 4 em abril e se for 5 em maio. 

 ● O ano em que ele nasceu foi em 200x, o x pode ser substituído pelo resultado de √
324

36
 .   

Em que data Marcos nasceu? 

 

4) Qual número natural elevado: 

a) ao quadrado resulta 144? 

b) ao cubo resulta 27? 

c) à quinta potência resulta 32? 
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Ano de Ensino: 8º Ano 

Componente curricular: História 

Elaborado pela equipe docente de História 

Habilidade: (EF08HI04) Identificar e relacionar os processos da Revolução Francesa e seus 

desdobramentos na Europa e no mundo. 

 

 

1) A Revolução Francesa iniciou-se em 1789 e estendeu-se até 1799, quando Napoleão Bonaparte assumiu 

o poder da França com o Golpe de 18 de Brumário. Esse acontecimento foi influenciado pelos ideais do: 

a) Romantismo 
b) Iluminismo 
c) Socialismo 
d) Anarquismo 
e) Niilismo 
 

2) Considere os seguintes excertos produzidos no contexto da Revolução Francesa (1789-1799): 

 
Compare as duas declarações e assinale a alternativa que identifica a principal diferença entre o texto de 

1789 e o de 1791: 

 

a) O texto de 1791 estabelece direitos e obrigações detalhados e separados para homens e mulheres na 

política e nos negócios, conforme o projeto burguês de sociedade, enquanto o texto de 1789 defende 

um ideal universalista, sem distinção social. 

b) O texto de 1789 defende direitos universais, sem explicitar a questão de gênero, enquanto o texto de 

1791 defende a igualdade de direitos entre os gêneros, reivindicando a atuação feminina em assuntos 

considerados masculinos, como a política e os negócios. 

c) O texto de 1791 defende a luta contra a opressão das mulheres após séculos de dominação monárquica 

na França, enquanto o texto de 1789 é contra a opressão masculina causada pela predominância do 

clero e da nobreza sobre o terceiro estado. 

d) O texto de 1789 utiliza o termo “homem” para designar a todo o conjunto de cidadãos, sem distinção de 

classe e origem, enquanto o texto de 1791 substitui “homem” por “mulher”, a fim de reivindicar direitos 

exclusivos para as cidadãs da classe burguesa. 

e) O texto de 1789 defende que nenhum direito é válido se não incluir todos os cidadãos, enquanto o texto 

de 1791 contradiz esse princípio ao privilegiar as mulheres, que reivindicavam maior espaço na 

sociedade após a morte da Rainha Maria Antonieta. 
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Vamos revisar alguns temas estudados no início do ano letivo! 

 

Regionalização 

O estudo de uma grande área, requer uma regionalização, ou seja, agrupar as áreas da superfície terrestre 

que possuem características semelhantes. A regionalização do espaço geográfico serve para facilitar a 

compreensão de variados aspectos sobre determinadas áreas do planeta. Ela oferece várias vantagens aos 

estudos geográficos, pois podemos estudar os países do mundo em conjunto, comparar diferenças e 

semelhanças e analisar aspectos gerais e particulares, permitindo obter uma análise mais precisa do espaço 

mundial. 

 

Exercícios: 

 

1) Como o Brasil é dividido? Como o nosso país é regionalizado? Explique. 

 

2) Em relação ao Continente Americano e de acordo com o texto acima podemos afirmar que:  

a) O continente americano possui várias regionalizações. 

b) O continente americano não é regionalizado 

c) A regionalização só é possível em áreas pequenas. 

d) A regionalização não serve para o continente americano. 

 

3) Apresente duas formas de regionalização do Continente Americano. 

 

4) Quando precisamos estudar uma grande área como o espaço mundial ou um continente, faz-se 

necessário regionalizá-la. Então, cada país possui seu "endereço". Sendo assim, podemos afirmar que o 

Brasil está localizado: 

a) América Latina; b) América do Norte; c) América do Sul; d) América Central  

 

5)  Segundo o critério histórico-cultural ou socioecnonômico a América pode ser dividida em: América Latina 

e América Anglo-saxônica. Em relação a América Latina é correto afirmar que: 

a) Tem o inglês como língua oficial. 

b) Todos os países da América Latina falam espanhol. 

c) Os países possuem em comum um passado colonial. 

d) Há uma cultura comum em todos os países.  

 

Ano de ensino: 8º ano 

Componente curricular: CIÊNCIAS DA NATUREZA 

Elaborado pela equipe docente de Ciências 

Habilidades desenvolvidas: (EF08CI01) – Identificar e classificar diferentes fontes renováveis e não 

renováveis e comparar como a energia é utilizada em residências, na comunidade ou na cidade em 

relação aos princípios de sustentabilidade. (EF08CI02) Planejar e Construir circuitos elétricos com 

pilha/bateria, fios e lâmpada ou outros dispositivos e compará-los a circuitos elétricos residenciais. 

 

Ano de ensino: 8º ano  

COMPONENTE CURRICULAR: GEOGRAFIA 

Elaborado pela equipe docente de Geografia 

HABILIDADES: (HCEF08GE02TA) Conhecer a organização político administrativa do Estado 

brasileiro, distinguindo funções e papéis dos órgãos do poder público. 
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1 - Neste exercício você colocará em prática alguns conhecimentos sobre corrente elétrica, resistores e 

capacitores. Faça uma breve pesquisa sobre cada um e preencha a tabela abaixo: 

 O que é? Qual sua função? Qual sua importância? 

Corrente elétrica    

Resistores    

Capacitores    

 

2 - Leia o texto a seguir e responda: as questões: 

Existem em nosso planeta vários tipos de fontes de energia e com origens diferentes. As 

energias renováveis são aquelas que podem ser aproveitadas de uma mesma fonte sem se esgotar ou são 

encontradas novamente em curto prazo, como Energia Solar, adquirida pela luz e calor do sol, 

Biomassa: procedente de matérias orgânicas, Energia eólica: originada da força dos ventos, 

Etanol: proveniente de matérias primas.  

E as fontes de energias não renováveis são recursos do nosso planeta que podem se esgotar, como os 

combustíveis fósseis. As principais fontes de energia não renováveis são: Carvão; Petróleo; Gás natural; 

Urânio. A energia não renovável causa um grande impacto ambiental, por isso é considerada um tipo 

de energia poluente. O petróleo é uma fonte de energia não renovável e é considerada a principal fonte de 

energia existente. O efeito estufa é agravado principalmente por causa dessa fonte energética. 

Essa fonte de energia muito utilizada no Brasil e no mundo é um minério fóssil que, quando processado, dá 

origem a vários subprodutos, como a gasolina, óleo diesel, querosene, além de gerar eletricidade nas usinas 

termoelétricas. A que fonte de energia refere-se o fragmento acima? 

a) Gás natural 

b) Cana-de-açúcar 

c) Carvão mineral 

d) Petróleo 

e) Xisto betuminoso 

 

Ano de ensino: 8º ano 

Componente Curricular: Língua Inglesa 

Elaborado pela equipe docente de Inglês  

Habilidade Desenvolvida: (HCEF08LI18T) Inferir informações e relações que não aparecem de modo 

explícito em gêneros discursivos. 

 

1. Leia o texto abaixo e responda em português: o que é bartering?  

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 

 

Bartering and Sustainable Cities: Shaping a Different Value System in São Paulo 

May 29, 2015 

by Wangũi Kamonji 

 

https://beduka.com/blog/materias/quimica/definicao-de-efeito-estufa/
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Bartering might be considered archaic by some, but in recent years, there has been a rise in sharing, and 
payments in kind. Could it be an important part of the sustainable city? Read more. 

Disponível em: <http://thisbigcity.net/category/people/arts-culture/>. Acesso em: 7 out. 2018. 

 

2. Leia agora o seguinte texto. Depois, identifique as afirmações verdadeiras.   

 

It was in the swap fairs and eco-fairs in various transition movements in São Paulo for example. On a Saturday or 
Sunday every month residents of Granja Viana descend on an allocated spot, with their no longer used, softly 
worn items and set up on tables or just walk around and find opportunities to strike a bargain with other buyers 
and sellers. Also at the eco-fairs are local crafts people and farmers, who either sell their goods (for hard currency) 
but are also there for an opportunity to exchange items. Books for handmade house decorations, a beaded candle 
holder for a pot of flowers; an old suitcase for a raffia mat; homebaked breads and cakes for homemade candles; 
or a particularly happy score: a bag of organic vegetables for an old tv that my host no longer used. Similar eco-
fairs are also organised by residents in another Transition initiative in Brasilândia in the North of the city and 
provide an opportunity for farmers and local craftspeople to receive value for their produce, products and work. 

There were other personal forms of exchange too that I witnessed while living in Brasilândia and which served to 
alter that notion in my mind of the place of exchange in the modern economy. I used to attend a weekly Afro-
brazilian dance class in the city and one day the teacher asked me if I would write her a story about a life experience 
from my home country in exchange for a (free) dance class. I wanted to dance, and she wanted some form of 
connection to an ancestral motherland that she had never had. We made the exchange.  

Disponível em: <http://thisbigcity.net/bartering-and-sustainable-cities-shaping-a-different-value-system-in-sao-paulo/> Acesso em: 7 out. 2018. 

 

I – We can find different kinds of products in those fairs: from food to furniture.   

II – In the eco fairs, residents of Granja Viana offer their goods to residents from Brasilândia.  

III – In Brasilândia, it is also possible for people to receive money for what they bring to the fair.   

 

Marque a alternativa que apresenta sua resposta.   

a) I, II e III.    

b) II e III.   

c) I e III.   

d) I e II.    

 

3. Leia o último parágrafo do texto e responda: com base na experiência que o autor descreve, o que é possível 
inferir de sua opinião acerca de sua estadia em São Paulo?   

 

 

 
MÁSCARAS AFRICANAS 

Esses objetos fazem parte da enorme riqueza do continente africano, e ficaram conhecidos no 
Ocidente, em grande parte, por conta das vanguardas artísticas europeias. Alguns artistas dessas correntes 
passaram a integrar referências claras da arte africana em suas próprias obras.  

O Cubismo foi um dos principais, se não um dos mais comentados, estilos do Modernismo, das 
chamadas Vanguardas Europeias. Mas o que a “Arte Africana” tem a ver com isso? Pablo Picasso (1881-
1973), um dos precursores do Cubismo começou a desenvolver o estilo a partir de visitas a uma exposição 

Ano de ensino: 8º ano 

COMPONENTE CURRICULAR: ARTE 

Elaborado pela equipe docente de Arte 

HABILIDADES: (EF08AR01SP) Pesquisar, apreciar e analisar desenho, pintura, modelagem, 
escultura e outras modalidades produzidas por culturas indígenas (brasileiras e latino-
americanas) e africanas de diferentes épocas, de modo a ampliar a experiência com diferentes 
contextos e práticas artístico-visuais e cultivar a percepção, o imaginário, a capacidade de 
simbolizar e o repertório imagético.  

http://thisbigcity.net/category/people/arts-culture/
http://thisbigcity.net/bartering-and-sustainable-cities-shaping-a-different-value-system-in-sao-paulo/
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de Arte Africana, no Museu do Homem de Paris, em 1905. O trabalho exposto causou uma forte impressão 
no artista, especialmente as máscaras, o que fez com que ele procurasse retratá-las em suas pinturas. As 
máscaras, carregadas de significados sagrados, mas também pela simplificação das formas, tornaram-se 
referência para alguns artistas do Modernismo, em especial para Picasso, que, influenciado por el. elas, 
inaugurou uma nova fase da sua obra, o que alguns estudiosos denominam como protocubismo, um 
antecedente do cubismo, como podemos perceber nas imagens a seguir.    

 
Ao lado, observamos em uma máscara da cultura Fang, a ideia de simplificação 

das formas, ou seja, quais elementos são necessários para a confecção de um rosto. Essa 
ideia foi muito importante no cubismo. Logo a seguir, na tela Les Demoiselle d'Avignon 
(1907), de Picasso, percebemos, nas duas figuras da direita a semelhança com as 

máscaras. Também, é possível notar que nas cores do quadro há a predominância de tons 
terrosos, outra forte referência às cores das máscaras africanas. 

Observe atentamente a obra e responda: 
 

.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) O que você vê na obra? Descreva detalhadamente: 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

 
2) Que impressões a obra causa em você?  

___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 

3) Copie a obra Les Demoiselles D’Avignon em seu caderno, trocando uma das máscaras das 
figuras da esquerda pelo desenho da máscara que você criou na aula passada. 

 

 

Ano de Ensino: 8º ano 

COMPONENTE CURRICULAR: Educação Física 

Elaborado pela equipe docente de Educação Física  

HABILIDADE DESENVOLVIDA: (HCEF08EF04BT): Praticar um ou mais esportes de rede e parede 

oferecidos pela escola, usando habilidades técnico-táticas básicas. 

 

E aí, galerinha? Tudo certo? Saudades das aulas presenciais, né?! Estamos fazendo o possível para que 

vocês não fiquem parados nessa quarentena. Por isso, vamos fazer um “circuitão” de “voleizão”. “Bora” se 

exercitar e aperfeiçoar os fundamentos aprendidos nas aulas passadas. 
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MATERIAIS: BOLA (pode ser a que vocês fizeram ou outro tipo de bola), GARRAFAS OU LATAS OU ROLO 

DE PAPELÃO, CABO DE VASSOURA. 

Divida o circuito em 3 estações Estação 1-Com as garrafas ou latinha, ou rolo de papelão, faça um 

caminho com uma distância de 3 passos entre cada garrafa. Feito isso, pegue a bola, e vá para a primeira 

garrafa. Execute 3 toques, sem deixar a bola cair no chão. Em seguida, segure a bola e vá para a próxima 

garrafa e assim por diante. 

 

Estação 2- Ainda utilizando as garrafas, realize toques, levantando o mais alto que puder e no mesmo 

momento se desloque “zig zagueando” as garrafas. Na última garrafa, dê meia volta, retornando e fazendo 

o mesmo movimento, toque de bola e “zig zagueando”. 

 

Estação 3 – Desafio! Faça 30 toques (levantamento). A bola deve subir bem acima da sua cabeça (sem 

deixar a bola cair no chão); Faça15 manchetes (sem deixar a bola cair no chão). 

E não esqueça: HIDRATE-SE!!!! Bons treinos!! 

 


