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PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

 

Ano de Ensino: 8º Ano 

Componente curricular: Língua Portuguesa 

Professor: Equipe de docentes de Língua Portuguesa 

Habilidades desenvolvidas: EF08LP02) Justificar diferenças ou semelhanças no tratamento dado 

a uma mesma informação veiculada em textos diferentes, consultando sites e serviços de 

checadores de fatos. (EF08LP08) Identificar, em textos lidos ou de produção própria, verbos na 

voz ativa e na voz passiva, interpretando os efeitos de sentido de sujeito ativo e passivo (agente 

da passiva). 
 

ATIVIDADES 

Leia os textos.  

Texto 1 

Criança é devorada por leões em Pernambuco 
 

FÁBIO GUIBU 09/04/2000 21h29 

da Agência Folha, em Recife 
 

O garoto José Miguel dos Santos Fonseca Júnior, 6, foi atacado e morto às 19h de domingo por cinco 

leões do circo Vostok, que está instalado no estacionamento do shopping center Guararapes, em 

Jaboatão dos Guararapes, em Pernambuco. Cerca de 3.000 pessoas presenciaram o ataque. 

Houve tumulto, e a plateia teve de ser retirada do local. Segundo José Miguel dos Santos Fonseca, pai 

do menino, o ataque aconteceu durante o intervalo da apresentação, quando ele, seus dois filhos, Júnior 

e Mirela, 3, e outras pessoas foram tirar fotos dos cavalos, em um cercado fora do picadeiro..... 

Um dos cinco leões puxou o menino das mãos de Fonseca. “Minha menina viu o irmãozinho ser 

arrastado”, afirmou o pai. [...] 
 

Texto 2 

Tigre ataca e fere criança de 11 anos em zoológico em Cascavel (PR) 
 

LUIZ CARLOS DA CRUZ 

COLABORAÇÃO PARA A FOLHA, EM CASCAVEL 

30/07/2014 19h07 
 

Um tigre atacou um menino de 11 anos que tentava alimentá-lo nesta quarta-feira (30) no zoológico de 

Cascavel (a 498 km de Curitiba). 

O menino, que visitava o local com o pai e um irmão, pulou uma grade de proteção, entrou em um espaço 

proibido para visitantes e foi atacado ao jogar um pedaço de frango para o animal e chegou a tentar 

passar a mão no animal. Teve um dedo decepado e ferimentos graves na pele do braço, que foi quase 

toda arrancada. 
 

Disponível em: https://m.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/07/1493521-tigre-ataca-e-fere-crianca-de-11-anos-em-zoologico-em-

cascavel-pr.shtml. Acesso em 20/05/2020. 

1. Analise o emprego dos verbos “devorar” (manchete do texto 1) e “atacar” (manchete do texto 2),  ao 

se referir a mesma notícia. Você concorda que o  uso do verbo “devorar” apela para o lado emotivo 

das pessoas, o que deveria ser evitado em uma notícia? Comente. 
 

2. Indique a voz dos verbos que aparecem nos trechos a seguir:  (VA) voz ativa   (VP) voz passiva. 
 

(   )  “Criança é devorada por leões em Pernambuco” 

(   ) “Tigre ataca e fere criança de 11 anos em zoológico em Cascavel” 

(   ) “O garoto (...)  foi atacado e morto às 19h de domingo por cinco leões do circo Vostok.” 

https://m.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/07/1493521-tigre-ataca-e-fere-crianca-de-11-anos-em-zoologico-em-cascavel-pr.shtml
https://m.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/07/1493521-tigre-ataca-e-fere-crianca-de-11-anos-em-zoologico-em-cascavel-pr.shtml
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(   ) “O menino, que visitava o local com o pai e um irmão, pulou uma grade de proteção, entrou em um 

espaço proibido para visitantes...” 

(   ) “O menino (...) foi atacado ao jogar um pedaço de frango para o animal...” 
 

3. Que diferença de sentidos há em relação ao uso da voz ativa e da voz passiva? Explique. 

Componente curricular: Matemática 

Professor: Equipe de docentes 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) Um vírus (vírus no latim significa “veneno” ou “toxina”) mede aproximadamente 0,000000002m de 

diâmetro. Expresse esse número na forma de notação cientifica. 
 

2) Indicar e calcular, o valor das potências relacionadas abaixo: 

 

a) – 
1

2
  elevado as quarta potência. 

 

b) +0,3 elevado ao quadrado. 

 

c) – 10 elevado ao cubo. 

 

d) Base – 1  e expoente 3. 

 

e) – 2 na base e + 4 no expoente. 

 

f) + 
3

4
  na base e 0 no expoente. 

 

g) – 1,01 elevado ao quadrado. 
 

3) Cada mililitro de sangue humano contém, em média, 5·106 glóbulos vermelhos. O corpo de um ser 

humano adulto tem cerca de 5,5 litros de sangue. De acordo com estes dados, qual é o número médio 

de glóbulos vermelhos que há no corpo de um adulto?  
 

4) Cada gato guloso come 5 ratos por dia. Quantos ratos 5 gatos comem em 5 dias?  

 

5) Simplifique as expressões obtendo uma única potência. 

a)(
42∙83

210
)              b) (

93∙272

81
) 

 

Componente curricular: História 

Professor: Equipe de docentes de História 

Habilidade: (EF08HI01) Identificar os principais aspectos conceituais do iluminismo e do 

liberalismo e discutir a relação entre eles e a organização do mundo contemporâneo. 

 

Os principais pensadores do movimento iluminista 

Foi um movimento político, social e filosófico que ganhou expressão no século XVIII, destacava 

que só as luzes da razão poderiam iluminar as trevas das tradições religiosas e politicas antigas.  
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Montesquieu – Montesquieu fez parte da primeira “geração” dos pensadores iluministas e viveu 
entre os anos de 1689 e 1755. Sua obra de maior renome a “O Espírito das leis” onde desenvolveu a 
ideia de que os poderes poderiam se dividir em executivo, legislativo e judiciário. 

Voltaire – nascido em 1694, foi um grande crítico da monarquia e das crenças religiosas, sua 
imagem é um símbolo da revolução iluminista. Ele defendia a liberdade dos pensamentos e sua obra mais 
conhecida é “Cartas Inglesas”. O pensador morreu em 1778. 

John Locke – por muitos, ele é considerado como o pai do movimento iluminista. A obra mais 
conhecida do autor foi “Ensaio sobre o entendimento humano”, escrito por ele em 1689. Para ele, o 
poderoso Deus na verdade não tinha tanto poder assim sobre a grande maioria das coisas, como o nosso 
próprio destino. Por isso, acreditava que a sociedade era a responsável pelo molde dos indivíduos, que 
podiam optar entre o bem e o mal.  

Rousseau – Jean Jacques Rousseau, conhecido popularmente só pelo seu sobrenome, é um dos 
maiores sociológicos de todos os tempos, que defendia também a pequena burguesia. Sendo uma de 
suas principais obras “O contrato social”, ele diz que o estado só pode tomar decisões conforme a própria 
vontade de seu povo. Dessa forma, Rousseau sempre foi um defensor de um estado democrático, que 
poderia oferecer aos seus cidadãos igualdade jurídica. 

Adam Smith – Adam Smith também é considerado um dos grandes nomes do movimento 
iluminista, sendo ele também um dos maiores defensores de um conjunto de ideais chamado de 
liberalismo econômico. Para ele, tudo pode ser facilmente explicado por um simples ciclo: o estado só 
pode ser realmente poderoso caso tenha muito dinheiro. Para enriquecer, ele precisa fazer com que as 
suas atividades econômicas e capitalistas sejam cada vez maiores. Para expandi-las, por sua vez, ele 
precisa oferecer liberdade tanto política, quanto econômica para alguns grupos em específico. 

Diderot – Diderot, por sua vez, viveu entre os anos de 1713 e 1784 e grande parte da vida do 
pensador iluminista foi centrada na organização de uma primeira enciclopédia, grande contribuição para 
o período. Para criá-la, ele também contou com o auxílio de D’Alembert, um pensador que auxiliou tanto 
na escrita, quanto na organização da enciclopédia, que era composta por muitos pensamentos e 
conhecimentos desse período. (cf: https://www.resumoescolar.com.br/historia/os-principais-pensadores-
do-iluminismo-e-seus-ideais/) 
 

EXERCÍCIOS: Responda as questões 1, 2 e 3 em seu caderno ou em uma folha separada! 

1 – Quais são as principais características do iluminismo? O que os iluministas defendiam? 

2 – O governo brasileiro pode ser definido como uma democracia representativa e o poder é dividido em 

três esferas, executivo, legislativo e judiciário. Qual filósofo iluminista criou essa forma de dividir o poder? 

3 – Um dos principais filósofos do iluminismo foi Jean Jacques Rousseau que escreveu “O contrato 

social”. Sobre o que Rousseau escreveu nessa obra? 

 

4 – Faça a associação entre o pensador iluminista e sua contribuição: 

a) Voltaire                                (  ) Desenvolveu a ideia do liberalismo econômico. 

b) Diderrot                               (  ) Acreditava que a sociedade moldava o indivíduo. 

c) Adam Smith                        (  ) Grande crítico da Igreja católica. 

d) Jhon Locke                         (  ) Criou a enciclopédia. 

 

Componente curricular: Geografia 

Professor: Equipe de docentes de Geografia 

Habilidades desenvolvidas: (HCEF08GE02TA) Conhecer a organização político administrativa 

do Estado Brasileiro, distinguindo funções e papéis dos órgãos do poder público. 

 

Vamos revisar alguns conceitos geográficos, estudados no início do ano letivo! 

Exercícios 

1) Estabeleça a diferença entre os conceitos de povo e nação. 

 

2) Leia a frase abaixo: 
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“Significa uma união entre um mesmo povo com um sentimento de pertencimento e de ligação entre si, 

compartilhando, muitas vezes, um conjunto mais ou menos definido de culturas, práticas sociais, idiomas, 

entre outros.” 

Esse fragmento explica um conceito importante da análise geográfica. Assinale qual conceito é esse? 

a) Estado; b) povo; c) território; d) nação;  

 

3) Aplique os conceitos de Estado e país para iniciar cada afirmação abaixo. 

a) O______________ é uma instituição formada por povo, território e governo 

b) O________________ faz referência a tudo o que se encontra no território dominado por um Estado e 

apresenta características físicas, naturais, econômicas, sociais, culturais 

 

 

Componente curricular: Ciências 

Professor: Equipe de docentes 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. 

 

1 – Identifique qual é o tipo de fonte de energia marcando FR nas que forem fontes renováveis e FNR 

nas que forem fontes de energia não renováveis. 

(        ) Carvão mineral. 

(        ) Energia nuclear. 

(        ) Energia hidráulica. 

(        ) Combustíveis fósseis. 

(        ) Energia solar. 

(        ) Energia eólica. 

(        ) Energia térmica. 

(        ) Gás natural. 

(        ) Energia geotérmica. 

 

2 - Faça uma pesquisa sobre as vantagens e desvantagens das fontes renováveis e não renováveis, e 

preencha a tabela abaixo: 

 

 

 

 

 Fontes Renováveis Fontes Não Renováveis 

Vantagens   

  

Desvantagens   
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Componente curricular: Língua Inglesa 

Professor: Equipe de docentes de Língua Inglesa 

Habilidades desenvolvidas: (HCEF08LI06T) Desenvolver a participação crítica durante as aulas 

por meio da Língua Inglesa. 

 

Warm-up Question 

 O que você sabe sobre Nelson Mandela? 

 Qual a relação de Nelson Mandela com o fim do Apartheid na África do Sul? 

Leia o texto abaixo: 

  

Fonte: https://www.goodreads.com/quotes/25448-i-have-walked-that-long-road-to-freedom-i-have 

Responda as questões:  

1. Na sua longa caminhada para a liberdade, Madela admite ter dado passos em falso. Transcreva a 

frase em que ele diz isso. 

2. Depois de escalar uma montanha, o que a pessoa descobre? 

3. Ele diz ter tirado um momento para descansar. Transcreva essa frase. 

4. Ele aproveita para olhar para trás, para o longo caminho percorrido. Transcreva esse trecho. 

5. Ele diz que só pode descansar por um momento, porque com a liberdade vem também o quê? 

Transcreva o trecho. 

6. Por que ele não ousa deixar-se ficar, por que ele tem de continuar? 

 

  

 

https://www.goodreads.com/quotes/25448-i-have-walked-that-long-road-to-freedom-i-have
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Componente curricular: Arte 

Professor: Equipe de docentes de Arte 

Habilidades desenvolvidas: (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. 

 
 

MÁSCARAS AFRICANAS 
As máscaras africanas são elementos culturais de extrema importância para os diversos povos 

que integram a África, sobretudo para os países da região subsaariana, localizada ao sul do deserto do 
Saara. São muitos os tipos, significados, usos e materiais que compõem essas peças, sendo que um 
mesmo povo pode ter várias máscaras diferentes. Apesar de serem reconhecidas como objetos artísticos, 
as máscaras africanas, na realidade, representam muito mais do que meros adereços para as populações 
que as utilizam, são símbolos ritualísticos que têm o poder de aproximar as pessoas da espiritualidade.  

Essas peças são produzidas como instrumentos essenciais em diversos ritos, como rituais de 
iniciação, nascimentos, funerais, celebrações, casamentos, curas de doentes e outras ocasiões 
importantes. Em geral, os rituais contam também com música e dança, além de vestimentas próprias. 
Nos rituais são criadas atmosferas "mágicas" a fim de transformar os participantes que vestem as 
máscaras em representações de antepassados, espíritos, animais e deuses.  

As máscaras africanas possuem significados 
diferentes umas das outras, dependendo da 
ocasião, da cultura e do povo que as utiliza. 
Algumas têm formas abstratas com padrões 
geométricos, como é o caso das peças usadas pelo 
povo Bwa, localizado em Burkina Faso. Para eles, 
esse tipo de adereço é relacionado diretamente 
com os espíritos da floresta, seres invisíveis. Já o 
povo Senufo, da Costa do Marfim, possui máscaras 
que valorizam a paciência e o pacifismo, expressos 
pelos olhos semicerrados. 
 

Fonte: https://www.todamateria.com.br/mascaras-africanas/ Laura Aidar, Arte-educadora e pesquisadora 
 

Observe as imagens:    

          
 
ATIVIDADE: Crie uma máscara ritual africana utilizando os materiais recicláveis disponíveis na sua casa. 

Como sugestão, você pode recortar uma forma circular ou oval usando papelão como base. Desenhe e, 
se quiser recorte os olhos, boca e nariz. Se quiser pode colorir com tinta ou colar materiais diversos para 
decorar: sementes, grãos diversos, linha, palha, papeis, pedaço de macarrão etc.  Você também pode 
acrescentar elementos que lembre forma de animais tais como grandes orelhas, chifres, dentes 
ameaçadores, por exemplo. Lembre-se que este tipo de máscara tem caráter ritual e de cerimonia e, nem 

https://www.todamateria.com.br/mascaras-africanas/
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sempre expressam beleza, portanto não se preocupe em deixa-la bela. Enfim, seu trabalho deve 
expressar uma personalidade própria. Solte a imaginação e divirta-se!! 
 

Componente curricular: Educação Física 

Professor: Equipe de docentes de Educação Física 

Habilidades desenvolvidas(HCEF08EF04BT): Praticar um ou mais esportes de rede e parede 

oferecidos pela escola, usando habilidades técnico-táticas básicas. 

Nas aulas de Educação Física são trabalhados vários temas sobre a Cultura Corporal de Movimento. 

Entre esses temas, a Educação Física trabalha com o que chamamos de Esportes de Rede e Parede. 

São modalidades que têm como objetivo rebater a bola com as mãos ou raquete buscando os pontos 

durante o jogo. Essas modalidades se caracterizam por não ter contato direto com o adversário. São 

exemplos dessa modalidade: Voleibol e tênis de mesa. 

Depois de tudo que vimos sobre o voleibol, vamos descontrair um pouco? 

Você pode estar falando para si mesmo: Eu não tenho uma bola de vôlei, não dá para fazer essas aulas... 

Pois vos digo, caro aluno, BOLA DE PAPEL. Sim, podemos criar uma super bola usando jornal, papel de 

rascunho que você não vai mais usar. Dá para prender com fita, usar cola e fazendo o formato para ela 

ficar redondinha.  

Vamos fazer juntos?! 

Pegue todos os papéis que seriam para jogar fora, revista e jornal e crie SUA bola! 

Você pode reservar um pote com cola e misturar com pouco de água, assim a cola rende muito mais. 

Amasse uma folha, deixando-a redonda o máximo possível e depois passe cola. Embrulhe a bola com 

outra folha e assim por diante. O tamanho da bola é você quem decide. Pode até pintar a bola quando 

ela estiver seca. 

 

Levará pelo menos de 1 a 2 dias para secar. Depende da quantidade de cola que você usou. 

Quando terminar, você pode utilizar as atividades da aula passada para treinar. Como toque de bola, 

saque de bola e a cortada. 

Sugestão de atividade com a bola de papel (também dá com outro tipo de bola): 

VOLENÇOL: Pode ser em dupla (dois de cada lado) ou com mais gente. 

Separe 2 lençóis velhos ou camisetas velhas. 

Para jogar a bola precisa estar posicionada no meio do lençol, junto com sua família, ache uma maneira 

de jogar a bola para outro lado, sem colocar a mão na bola, apenas com lençol. 

A outra dupla, deverá pegar a bola utilizando o lençol também, sem colocar a mão na bola. Se caso a 

bola cair, é ponto para a equipe que lançou a bola. As pontuações são vocês que decidem. 

Dá para fazer com qualquer tipo de tecido também!! 


