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O labirinto dos manuais 

 

Há alguns meses troquei meu celular. Um modelo lindo, pequeno, prático. Segundo a vendedora, 

era capaz de tudo e mais um pouco. Fotografava, fazia vídeos, recebia e-mails e até servia para 

telefonar. Abri o manual, entusiasmado. ―Agora eu aprendo‖, decidi, folheando as 49 páginas. Já 

na primeira, tentei executar as funções. Duas horas depois, eu estava prestes a roer o aparelho. 

O manual tentava prever todas as possibilidades. Virou um labirinto de instruções! 

Na semana seguinte, tentei baixar o som da campainha. Só aumentava. Buscava o vibracall, não  

achava. Era só alguém me chamar e todo mundo em torno saía correndo, pensando que era o 

alarme de incêndio! Quem me salvou foi um motorista de táxi. 

— Manual só confunde – disse didaticamente. – Dá uma de curioso. 

Insisti e finalmente descobri que estava no vibracall há meses! O único problema é que agora não 

consigo botar a campainha de volta! 

Atualmente, estou de computador novo. Fiz o que toda pessoa minuciosa faria. Comprei um livro. 

Na capa, a promessa: ―Rápido e fácil‖ – um guia prático, simples e colorido! Resolvi: ―Vou seguir 

cada instrução, página por página. Do que adianta ter um supercomputador se não sei usá-lo?‖. 

Quando cheguei à página 20, minha cabeça latejava. O livro tem 342! Cada vez que olho, dá 

vontade de chorar! Não seria melhor gastar o tempo relendo Guerra e Paz? 

Tudo foi criado para simplificar. Mas até o micro-ondas ficou difícil. A não ser que eu queira fazer 

pipoca, que possui sua tecla própria. Mas não posso me alimentar só de pipoca! Ainda se 

emagrecesse… E o fax com secretária eletrônica? O anterior era simples. Eu apertava um botão 

e apagava as mensagens. O atual exige que eu toque em um, depois em outro para confirmar, e 

de novo no primeiro! Outro dia, a luzinha estava piscando. Tentei ouvir a mensagem. A secretária 

disparou todas as mensagens, desde o início do ano! 

Eu sei que para a garotada que está aí tudo parece muito simples. Mas o mundo é para todos, 

não é? Talvez alguém dê aulas para entender manuais! Ou o jeito seria aprender só aquilo de 

Crônica narrativa: 

Embora seja um gênero textual com limites bem flexíveis, podendo 

muitas vezes aproximar-se do gênero conto, a crônica possui 

algumas características presentes em quase todas as grandes 

composições: 

 Tematizar situações cotidianas; 

 Linguagem leve; 

 Narrativas curtas; 

 Poucos personagens. 

https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/redacao/conto.htm
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que tenho realmente necessidade, e não usar todas as funções. É o que a maioria das pessoas 

acaba fazendo! 

(Walcyr Carrasco, Veja SP, 19.09.2007. Adaptado) 

 

Após a leitura da crônica, responda: 

 

1. Qual ou quais características que define uma crônica, estão presente no texto acima? 

R: ____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

2. Qual fato do cotidiano serviu de ponto de partida para a crônica de Walcyr Carrasco? 

R: ____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

3. É possível notar que o narrador não possuía facilidade em manusear o aparelho eletrônico 

que comprou. Escreva um trecho do texto que comprove essa afirmativa. 

R: ____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

4. Explique a citação do narrador: ―Ou o jeito seria aprender só aquilo de que tenho realmente 

necessidade, e não usar todas as funções.‖. 

R: ____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

5. Neste texto, o narrador é observador ou personagem? Justifique sua resposta copiando 

um trecho do texto. 

R: ____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

6. Qual foi a reação inicial da personagem quando comprou o celular? E após ler o manual de 

instruções? Comprove com trechos do texto. 

R: ____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

7. No trecho: ―Virou um labirinto de instruções!‖, assinale a alternativa correta: 

a) o termo em destaque expressa a ideia de exclusão. 

b) o termo em destaque pode ser substituído, corretamente e sem alteração do sentido do 

texto, por limitada. 

c) o termo em destaque pode ser substituído, corretamente e sem alteração do sentido do 

texto, por organização. 

d) o termo em destaque foi empregado em sentido figurado, indicando confusão, 

incompreensibilidade. 
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29/04/2020 

Vamos praticar um pouco os assuntos que você estudou em sala antes da quarentena... 

Para isso, por meio de atividades, tentaremos desenvolver a seguinte habilidade: 

(EF08MA01) Efetuar cálculos com potências de expoentes inteiros e aplicar esse 
conhecimento na representação de números em notação científica. 

Releia suas anotações no caderno e faça as atividades a seguir. 

ATIVIDADE 
1. Escreva as multiplicações na forma de potência. 

a) 6 x 6 x 6 =  

b) 9 x 9 x 9 x 9 x 9 x 9 x 9 = 

c) 0,5 x 0,5 x 0,5 = 

2. Calcule as potências a seguir: 

a) 73 = 

b) 105 = 

c) 27 = 

d) 120 = 

e) (0,4)3 = 

3. Responda 

a) 23 ∙ 22 é maior ou menor do que 26? 

 

b) 32 ∙ 52 é maior ou menor do que (3 ∙ 5)2? 

4. Escreva os números a seguir em notação científica. 

a) 1.350.000 = 

b) 543.000.000 = 

c) 82.760.000 = 

5. Aplicando as propriedades, simplifique as operações com potências. 

a) 72 ∙ 77 = 

b) 53 ∙ 5 = 

c) 86 : 89 = 

d) 36 : 32 = 

e) (25)6 = 

f) (42)3 = 

Prefeitura Municipal de Taubaté 
Secretaria de Educação 

ESCOLA SEM MUROS 
MATEMÁTICA – 8º ANO 
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30/04/2020 

Vamos continuar praticando um pouco mais os assuntos que você estudou em sala antes da 

quarentena... 

Por meio de atividades tentaremos desenvolver a seguinte habilidade: 

(EF08MA02) Resolver e elaborar problemas usando a relação entre potenciação e radiciação, 
para representar uma raiz como potência de expoente fracionário. 

Releia suas anotações no caderno e faça as atividades a seguir. 

 

ATIVIDADE 

1. Os números naturais a seguir são quadrados perfeitos. Determine a raiz quadrada exata de 

cada um deles. 

a) 484 

b) 625 

c) 729 

d) 1.156 

2. Os números na forma decimal a seguir têm a raiz quadrada exata. Determine essa raiz. 

a) 2,56 

b) 3,61 

c) 5,29 

d) 10,24 

3.  Qual é o resultado da expressão 
10

33 810 +
? 

 

4. Escreva na forma de potência, com expoente fracionário. 

Exemplo:  

a)    b)    c)    d)  

5. Agora, faça o processo inverso da atividade anterior: escreva na forma de radical. 

Exemplo: =  

a)     b)    c)    d)  
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Iluminismo e seus pensadores - Filósofos Iluministas. 

 
TURMA ANO: 8 

 
Equipe docente de História 

Aula 01 HISTÓRIA 

 
 

Objetos de Conhecimento: A questão do iluminismo. 

Habilidades: (EF08HI01) Identificar os principais aspectos do iluminismo e do liberalismo e discutir a 

relação entre ele se a organização do mundo contemporâneo. 

 

 
CONTEÚDO 

Pense e registre suas opiniões e conclusões. 

 

 
Retomando… 

 

 
Vimos nas últimas atividades que o Iluminismo foi um movimento político e filosófico que surgiu na Europa 

no século XVIII e que defendia a RAZÃO E O QUESTIONAMENTO, o poder da REFLEXÃO e da CIÊNCIA 

 

 
E que esse movimento transformou as ideias de sua época e que essas novas ideias têm influência até 

os nossos dias! 

 

 
Mas a grande dúvida é: quem foram as pessoas que criaram ou que mais defenderam 

essas ideias que foram tão importantes? 
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Foram os filósofos iluministas! 

 
 
Eram pensadores que estavam descontentes com o tipo de sociedade em que estavam vivendo (Antigo 

Regime) e que achavam que a solução desses problemas seria por meio da Ciência 

 

 
Vamos conhecer as ideias deles? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O inglês John Locke defendia que todo ser humano tem direitos 

naturais, como a liberdade, a felicidade e a prosperidade, que 

deveriam ser garantidos pelo governo. Em troca, o governo tinha que 

nascer de um pacto entre as pessoas e a sociedade, que aceitaria 

ser governada para vencer seus conflitos. Os governantes poderiam 

ser destituídos caso não correspondessem aos interesses do povo. 

 

 

O francês Montesquieu defendia a liberdade dos 

indivíduos, que deveria ser ser garantida por um conjunto 

de leis e a existência dos três poderes independentes: o 

Executivo, o Legislativo e o Judiciário 
 

 

O suíço Voltaire criticava o absolutismo e a Igreja Católica. 

Defendia a liberdade de expressão como meio de livrar o 

povo da superstição e ignorância. 
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O francês Rousseau afirmava que o poder pertence ao 

povo e que, portanto, todo governo deveria estar 

submetido à vontade soberana do povo. Também 

acreditava que o ser humano, naturalmente bom, é 

desvirtuado pela sociedade.  

 

A ATIVIDADE... 

 

 
COM BASE NOS CONCEITOS E INFORMAÇÕES EXPOSTOS RESPONDA AS 

SEGUINTES ATIVIDADES: 

1) Por que os pensadores do iluminismo foram tão importantes e quais ideias você 

percebeu que permanecem até os nossos dias? 

2) Pesquise na internet quem são os representantes do Executivo, Legislativo e 

Judiciário aqui na nossa cidade. 

3) Qual ideia você achou mais interessante e que seria mais fácil de se cumprir ou 

realizar? Por que? 

4) Se você fosse um pensador ou pensadora do Iluminismo, quais ideias você 

criaria para criticar o absolutismo? 
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Conforme você já deve ter ouvido falar, há dois sistemas econômicos. 

Vamos relembrar quais são eles, suas principais características e entender porque eles são antagônicos. 

Após a 2ª Guerra Mundial o mundo ficou dividido entre o domínio de duas superpotências: 

Os Estados Unidos líder do mundo ocidental defendendo o CAPITALISMO, sistema econômico que defende o liberalismo econômico 

cujos meios de produção são privados, ou seja, pertencem a indivíduos ou corporações que têm capital para investir. Seu principal 

objetivo é maximizar os lucros através de investimentos definidos pelo mercado. O que regula essas relações é a livre concorrência 

ou a lei da oferta e da procura. O Estado não interfere na economia e seu papel é viabilizar investimentos e garantir saúde, 

educação e segurança para a população. 

No entanto, no Mundo Oriental, a ex-URSS (União das Repúblicas Socialistas Soviéticas), outra superpotência do pós-guerra, defendia o 

sistema econômico SOCIALISTA. Esse sistema centraliza as ações econômicas no poder do Estado. Nele o principal objetivo 

deveria ser superar as desigualdades sociais e para isso os meios de produção devem se concentrar na gerência do Estado. 

O período que vai desde fim da Segunda Guerra (1945) até 1991 (fim da URSS), ficou conhecido como GUERRA FRIA e os 

países ficaram divididos dessa maneira: Primeiro Mundo, Segundo Mundo e Terceiro Mundo. 

 

ALUNO: Escola: 

 

ANO/ TURMA: 8º 
Componente Curricular: GEOGRAFIA 

Aula 04 

HABILIDADE: (HCEF08GE03T) Identificar os principais aspectos conceituais do 

capitalismo (liberalismo) e do socialismo e discutir a relação entre eles e a 

organização do mundo contemporâneo.  
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REGIONALIZAÇÃO DO ESPAÇO MUNDIAL 

a) Primeiro Mundo: países capitalistas industrializados e 

com alto padrão de vida da população; 

b) Segundo Mundo: países socialistas 

industrializados com relativo desenvolvimento; 

c) Terceiro Mundo: países não industrializados onde a 

maioria da população 

sofre problemas sociais. 
 

Importante! No fim da década de 1980 o regime socialista na 

ex- URSS entra em colapso e determina o fim da Guerra Fria. 

A partir daí a geopolítica mundial entra numa nova ordem, 

com a intensificação do processo de globalização. A 

expressão Terceiro Mundo não faz mais sentido para 

designar os países menos desenvolvidos. 
 

CONTEXTUALIZANDO 

Então pessoal, agora que vocês já relembraram os dois sistemas econômicos mais importantes adotados até hoje, vamos contextualizar e 

relacionar este assunto ao momento atual que estamos vivendo? 

O capitalismo foi o sistema que prevaleceu no mundo depois da Guerra Fria! 

Outro ponto importante é que o liberalismo econômico (teoria que embasa a sociedade capitalista) propõe a pouca intervenção do Estado na 

economia enquanto o marxismo (teoria que embasa o socialismo), prevê um Estado forte e controlador da economia. 

Atualmente, estamos vivendo a fase capitalista conhecida como globalização econômica (você estudará melhor isso no 9º ano). Alguns países 

(Coreia do Norte, Cuba e Vietnã) se mantêm socialistas em âmbito político mas realizaram reformas e aberturas em suas economias. O maior 

exemplo disso é a China . Observe o mapa na página a seguir ! 
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PRONTOS PARA AS ATIVIDADES? VAMOS LÁ? 

1) Complete o quadro da próxima página com os termos correspondentes: Na primeira linha cite o principal objetivo de cada sistema, na 

segunda mencione quem controla e organiza a economia, na terceira quem são os donos dos meio de produção e na quarta quem 

regula o preço das mercadorias. 
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2) Diante da Pandemia do Novo Corona Vírus (também chamado de COVID-19), a economia mundial capitalista globalizada sofre e 

ainda sofrerá muitos impactos econômicos e sociais advindos em consequência da doença. Assim, podemos concluir que até as 

doenças foram globalizadas. Responda: 

A) Que sistema econômico você considera mais apropriado? B) Economicamente que sistema poderia ser menos 

afetado por crises econômicas globais? Justifique suas respostas. 

DESAFIO: 
       

 

3) Tente descobrir como está a situação dos países que ainda se mantém socialistas diante da pandemia do COVID-19. 

4) Tente descobrir a ação de países liberais diante da pandemia do COVID-19 

SOCIALISMO CAPITALISMO 



 

 

 

 

 

Queridos Alunos! 

Bom dia, boa tarde ou boa noite! 
Nós, professores de ciências da Rede Municipal de Ensino de Taubaté, preparamos atividades para que você 
possa continuar estudando sem sair de casa e é claro que precisamos da sua parceria. Podemos estar 
afastados da escola, porém sua aprendizagem não pode parar! Esta semana vamos dividir nosso estudo em 
dois dias! Então, “bora lá” organizar seus horários de estudo!  
 
Espero que vocês estejam bem! 

Habilidades Curriculares Trabalhadas esta Semana! 

Ano Eixos Organizadores Habilidade 

8º Ano 
MATÉRIA E 

ENERGIA 

(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. 

 

ATIVIDADES 

1- As fontes não renováveis podem esgotar-se totalmente em prazos variáveis (pequeno, médio e longo prazo) 
de acordo com a extração, consumo e disponibilidade. 
Das alternativas abaixo, qual delas lista apenas fontes renováveis de energia? 

a) biocombustíveis, petróleo e carvão mineral.     b) energia solar, energia eólica e urânio. 

c) urânio, gás natural e energia hidrelétrica.         d) energia hidrelétrica, energia solar e biocombustíveis. 
 

2- Sobre energia elétrica, responda: 

a- Por que o consumo de energia vem aumentando ao longo dos anos no Brasil? 

b- Quais equipamentos em sua casa, mais consomem energia elétrica? 

c- Quantos equipamentos eletrônicos você e sua família utilizam no dia a dia? Faça uma lista. 

d- Equipamentos em stand-by utilizam energia elétrica? 

e- Quais são as principais formas de economizar energia elétrica? 

f- Faça uma pesquisa em sua casa com as contas de energia e observe em qual mês houve maior consumo. Por 
que você acha que o consumo pode ter sido maior nesse mês em específico? 

 
 
 
 

Aluno: 

Ano/Turma: 8º Ano Professora: Roseli Chagas de Paula 

Data:  

Componente Curricular: Ciências da Natureza 



3- Quais são os recursos naturais renováveis e não renováveis mais utilizados como fontes de energia no Brasil? 
 

4- A tabela a seguir mostra os principais eletrodomésticos e suas quantidades em uma residência com quatro 

pessoas, a potência elétrica de cada equipamento e o tempo mensal de funcionamento em horas. Supondo que 

a companhia de energia elétrica cobre R$ 0,50 por cada KWh consumido, determine o custo mensal da energia 

elétrica para essa residência.  

Aparelho Quantidade Potência Tempo 

mensal de 

uso( h ) 

Chuveiro      1     5500    30 

Ferro 

elétrico 

     1     1000    10 

Geladeira      1     500   720 

Lâmpadas     10     100   120 

Tv      2     90   20 

 

5- Chuveiros elétricos, lâmpadas incandescentes, fios condutores e ferros elétricos possuem algo em comum: 
todos podem ser classificados no mesmo grupo de dispositivos elétricos. Esses dispositivos podem ser 
considerados como: 

a) Receptores 

b) Resistores 

c) Fusíveis 

d) Disjuntores 

 
6- Relacione as usinas geradoras de eletricidade com suas respectivas fontes de energia: 

Usinas Geradoras de Eletricidade Fontes de Energia 

a) Solar (   ) Urânio 

b) Hidroelétrica (   ) Combustíveis fósseis 

c) Nuclear (   ) Ventos 

d) Termoelétrica (   ) Sol 

e) Eólica (   ) Quedas d’água 
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Dear Student! 

Aqui é o professor Nícolas Bessa! Tenho certeza de que alguns de vocês já foram meus “students” em 

algumas escolas municipais aqui de Taubaté! Hoje não vou pedir mapa de sala ou ainda dizer “separa esse 

grupinho aí do fundo!”. Na verdade, gostaria de pedir sua parceria! Podemos estar afastados da escola, 

porém sua aprendizagem não pode parar! Pensando nisso, estou desenvolvendo algumas atividades para 

te ajudar a continuar estudando Inglês sem sair de casa. Esta semana vamos dividir nosso estudo em dois 

dias! Então bora lá organizar seus horários de estudo!  

Hope you are all okay 

Teacher Nícolas 

Habilidades Curriculares Trabalhadas esta Semana! 

Ano Eixos Organizadores Habilidade 

8º Ano 

ORALIDADE 

LEITURA 

ESCRITA 

(HCEF08LI05T) Mobilizar conhecimentos prévios para compreender gêneros 

multimodais. 

 

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

explícito em gêneros discursivos. 

 

 

Vamos começar nossa aula com algumas Warm-up Questions! 

 O que você costuma fazer nas suas férias?  

 Você prefere as férias de inverno (julho) ou as férias de verão (janeiro)? 

 Sua família costuma planejar atividades para fazer durante as férias? 

 

Leia rapidamente o relato a seguir, prestando atenção no título e nas palavras que se repetem.  

My fond memory of winter vacations 

I love winter and vacations are the best part of this season. [...] A lot of exciting activities are planned during 

these vacations each year but last year’s winter vacations were all the more special. We always longed to 

see snowfall and my father gave us a surprise by planning a trip to Shimla during our winter vacations. It was 

a three day trip and we were lucky that it snowed twice during those days. Watching the snow balls falling 

from the sky was a spectacular sight. There was snow all around and we just loved it. It was quite exciting 

for us as we saw it for the first time. We enjoyed taking long strolls on the Mall Road sipping hot tomato soup 

[...]. It was great fun. 

Available at: <https://www.indiacelebrating.com/essay/essay-on-vacation/>. Accessed on: Oct. 10, 2018. 

Fonte: Time To Share (2018) 

Nome: 

Ano/Turma: 8º Ano Professor (a): Docentes de Língua Inglesa da Rede de Taubaté 

Data:  

Disciplina: Língua Inglesa 
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1. Volte no texto e sublinhe todos os cognatos.  

 

2. Com base nessas informações, responda: qual é o assunto tratado nele?  

a. Uma viagem em família feita nas férias de inverno.  

b. A importância de se aproveitar as férias no inverno.  

c. Os problemas que ocorreram em uma viagem em família. 

d. Os melhores lugares para se viajar durante as férias de inverno. 

 

3. No primeiro parágrafo o narrador afirma que 

a. it is important to stay at home during winter vacations.  

b. it is not good to travel to Shimla during winter vacations.  

c. her/his father didn’t want to travel during their winter vacations.  

d. her/his father planned a trip to Shimla and it was a very special winter vacation. 

 

4. O que podemos concluir da leitura do texto? 

a. The person didn’t see snow because they traveled in spring.  

b. The father planned the trip to Shimla but they decided to visit other city.  

c. The family traveled to Shimla during winter vacations and had lots of fun there.  

d. The family was not happy about visiting Shimla because they hate winter and snow 

 

5. Associe corretamente as estações do ano ao seu respectivo nome e Inglês:  

 

 

GABARITO 

2. A   3. D    4. C 


