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Prefeitura Municipal de Taubaté 
       Secretaria de Educação  
 

Programa Escola sem muros 
 

Componente curricular: Língua Portuguesa  
 Ano: ( 8º - EF II) 
 Habilidade: (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  
 

 Exercite seus conhecimentos sobre as vozes do verbo. Para isto, retome seus conhecimentos e 

pesquise mais sobre o assunto. Depois responda às questões propostas. 
 

Leia. 

Como se descobre a idade dos dinos? 

 

Uma das formas de descobrir é analisando as camadas de rocha da região onde o dinossauro foi 

encontrado. Com o tempo, esse material, feito de partículas radioativas e magma, se resfria, fica sólido e 

vai se alterando. Milhões ou bilhões de anos depois, as partículas param de emitir radiação e viram outros 

elementos químicos. A partir da análise desses elementos, é possível saber quando o dinossauro existiu. 

Por exemplo: se o fóssil estava entre duas camadas de rochas e se descobre que a camada de baixo tem 

113 milhões de anos e a de cima tem 110 milhões de anos, isso quer dizer que ele viveu e morreu nesse 

período. Outro jeito, quando o solo não é formado por magma resfriado, é comparar os ossos do bicho com 

outro parecido. 

Disponível em: <http://recreio.uol.com.br>. 

 

1. Na passagem “Uma das formas de descobrir é analisando [...]”, a locução verbal sublinhada está na voz 
 

a) ativa 

b) passiva 

c) reflexiva  

 

2. No início do texto, a locução verbal na voz passiva “foi encontrado” indica um fato 
 

a) concluído no passado. 

b) hipotético no passado. 

c ) inacabado no passado. 

 

3. O termo “se” indica o emprego da voz reflexiva do verbo na frase 
 

a) “Como se descobre a idade dos dinos?” 

b) “[...] fica sólido e vai se alterando.” 

c) “[...] se o fóssil estava entre duas camadas de rochas [...]” 

 

4. Em “[...] que ele viveu e morreu nesse período.”, os verbos estão na voz  
 

a) ativa.  

b) passiva. 

c ) reflexiva. 
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5. Observe a oração: “O menino ia assinalando as respostas numa folha.” Se passarmos para a voz passiva 

analítica, obtém-se a forma verbal 

  

a) foram assinaladas. 

b) tinham sido assinaladas. 

c) iam sendo assinaladas. 

 

6. Observe a oração: “A ferida grave foi curada pelo médico.” A passagem do verbo desta oração para voz 

ativa está corretamente indicada em 

  

a) Curaram a ferida grave. 

b) Curou-se uma grave ferida. 

c) O médico curou a ferida grave.  

 

7. Se passarmos para a voz ativa a oração: “O francês da Willians foi derrotado pela chuva”, mantendo 

tempo e modo verbais, o verbo da oração resultante deverá assumir a forma 
 

a) havia derrotado. 

b) derrotara. 

c) derrotou. 

 

8. Passando para a voz ativa o verbo da oração: “O processo deve ser revisto pelos dois funcionários.”, 

obtém-se a forma verbal 
 

a) será revisto. 

b) devem rever. 

c) reverão. 

 

9. Passando para a voz passiva o verbo da oração: “O faro dos cães guiava os caçadores.”, obtém-se a 

forma verbal 
 

a) ia guiando. 

b) guiavam.  

c) eram guiados. 
 

10.  Assinale a alternativa em que há erro na passagem da voz ativa para a voz passiva. 
 

a) São ótimos os livros com que o professor te presenteou. 

    São ótimos os livros que te foram presenteados pelo professor. 
 

b) Esta manhã uma jovem deu à luz três gêmeas. 

     Esta manhã três gêmeas foram dados à luz por uma jovem. 
 

c) Comunicaram-nos que ele chegaria hoje. 

    Foi-nos comunicado que ele chegaria hoje. 

d) A secretária avisou o chefe sobre o contrato. 

    O chefe foi avisado pela secretária sobre o contrato. 

 

11. Indique a única alternativa em que o verbo não está na voz passiva 
 

a) Os portões foram fechados pelo faxineiro. 

b) Os sequestradores foram capturados pela polícia.  

c) Os livros foram comprados pelo aluno. 

d) Ela  chegará antes de você. 
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12. Na oração: “Os meninos de rua são apreendidos pela polícia”, a passagem do verbo para a voz ativa 

resultaria em  

a) Os meninos de rua apreendem a polícia. 

b) A polícia é apreendida pelos meninos de rua. 

c) A polícia apreende os meninos de rua.  

d) Os meninos de rua foram apreendidos pela polícia. 

 

Leia. 

Quadrilha 
 

A quadrilha é justamente uma dança de homenagem aos santos juninos, como se fosse um 

agradecimento pelas boas colheitas. Mas isso depois que a dança se popularizou, pois quando surgiu (no 

século XVIII em Paris) e depois se transferiu para o Brasil (na época do Império), a dança era realizada 

somente nas cortes. 

A quadrilha é comandada por um marcador, que orienta os casais, em um grande baile de 

casamento. Em cada região do nosso país, vemos diferentes marcações, riqueza de danças e ritmos de 

quadrilha, acompanhados geralmente pela zabumba, triângulo, sanfona e viola. Como o povo é muito 

criativo, vai misturando e inventando moda, o que faz as danças ficarem bem ricas e divertidas. 

Disponível em: <"plenarinho.leg.br - Câmara dos Deputados". 

 

Agora, responda. 
 

13. No primeiro parágrafo do texto, o “se” aparece três vezes. Assinale a passagem em que ele não indica 

a voz reflexiva do verbo. 
 

a) “[...] como se fosse um agradecimento pelas boas colheitas.” 

b) “Mas isso depois que a dança se popularizou [...]” 

c) “[...] e depois se transferiu para o Brasil (na época do Império) [...]” 

 

14. Pode-se afirmar que, na voz reflexiva, o sujeito é 
 

a) agente da ação expressa pelo verbo. 

b) paciente da ação expressa pelo verbo. 

c) agente e paciente da ação expressa pelo verbo. 

 

MATEMÁTICA - 8º Ano 

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

representar uma raiz como potência de expoente fracionário. 

1. Um fogão é capaz de fornecer 44 calorias de energia para cada segundo de funcionamento. A fim de 
aquecer a água para preparar um pacote de macarrão instantâneo, são necessários 44 segundos. Qual 
é a quantidade total de energia necessária para aquecer a água desse macarrão? Deixe sua resposta na 
forma de potência. 

Lembre: 

 Energia = (calorias)∙(segundos) 

 am∙an = am+n 

2. Determine o valor de “n”, sabendo que 2n + 3∙2n + 7 = 22∙23n – 1. 
Lembre: 

 am∙an = am+n e Se am = an, então m = n. 

https://plenarinho.leg.br/index.php/glossary/camara-dos-deputados/
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3. O tempo de circulação do sangue (em segundos) de um mamífero é proporcional à raiz quarta da massa, 
em quilogramas, do corpo do mamífero, isto é: 

T(M) = k∙(M) 4

1

 
Para um rinoceronte cuja massa é de 1024 quilogramas, sabendo que k = 16, qual o tempo estimado de 
circulação do sangue na forma de potência? 

Lembre: 

 Decomponha os valores de M e k em fatores primos; 

 Repare que serão duas potências de mesma base; 

 (am)n = am∙n e am∙an = am+n. 

4. Para construir um telhado, um carpinteiro solicitou que fossem compradas 212 telhas. Quantas telhas 
serão necessárias para finalizar 4 telhados iguais a esse? Dê a resposta em forma de uma única potência. 

Lembre: 

 Número total de telhas = (nº de telhas compradas) x 4. 

 Decomponha o 4 em potência de base 2. 

 am∙an = am+n 

5. Já parou para contar quantas estrelas existem no céu? Na verdade, é muito difícil contabilizar 
exatamente, porém, é possível estimar. Em nossa galáxia, a Via Láctea, há em torno de 1011 estrelas. Se 
admitirmos que, no Universo visível, existe uma quantidade de galáxias da ordem de 1012 e supondo que 
todas possuam a mesma quantidade de estrelas, quantas estrelas tem o Universo visível? 

Lembre: 

 Número estrelas no universo visível = (nº de estrelas da Via Láctea) x (nº de galáxias). 

 Decomponha o 4 em potência de base 2. 

 am∙an = am+n 

(EF08MA05) Reconhecer e utilizar procedimentos para a obtenção de uma fração geratriz para uma dízima 

periódica. 

DÍZIMA PERIÓDICA E FRAÇÃO GERATRIZ 

A dízima periódica é o número racional representada em forma decimal que contém uma série 

infinita e periódica (no qual há repetição de um ou mais algarismos ordenados na mesma 

disposição). Podemos identificar no resultado de uma divisão, como 7÷9 por exemplo: 

 

 

 

 

 

 

Através da dízima periódica, podemos identificar a sua fração geratriz, isto é,  

Contudo, existem dois tipos de dízima periódica: Simples e Composta. Para determinar a fração 

geratriz, devemos analisar a classificação da dízima periódica e em seguida desenvolver o 

resultado de uma forma que será tratada a seguir. 

Dízima Periódica Simples  Dízima Periódica Composta: (possui antiperíodo) 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADES 

1. Transforme as dízimas periódicas em fração geratriz: 

a) 0,222222...    e) 2,555555...    i) 0,4555555...  
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b) 0,252525...    f) 5,777777...    j) 0,8262626...  

c) 0,363636...    g) 1,787878...    k) 0,2088888... 

d) 0,476476476...    h) 6,020202...    l) 2,9444444... 

2. Transforme as dízimas periódicas em fração geratriz e calcule: 

a) 0,444444... + 0,222222... = 

b) 0,252525... + 0,747474... = 

c) 7 + 0,777777... – 7,777777 = 

d) 0,711111... + 1,466666... = 

3. A dízima periódica 2,4252525... corresponde à qual fração geratriz? 

(A) 
900

2401
  (B) 

990

2425
   (C) 

990

2401
   (D) 

900

2425
  

 

ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

(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. 

(EF08MA05) Reconhecer e utilizar procedimentos para a obtenção de uma fração geratriz para 
uma dízima periódica. 

1.  Complete a tabela a seguir: 

Multiplicação por potência de base 
10 

Número decimal 

 0,0009 

76 x 10–12  

328 x 10–8  

 0,0000000016 

31 x 10–7  

 
2.  De acordo com as estimativas do IBGE em 2019, Brasília possui cerca de 3 milhões de habitantes. 

Transformando este número numa multiplicação de potência de base 10 como ficaria? 

(A) 3 x 102  (B) 3 x 106  (C) 3 x 1011  (D) 3 x 109 

3. Um pedreiro vai assentar 210 placas de cerâmica no chão de um salão de festas. Quantas placas são 
necessárias para assentar 4 salões de festas iguais a esse? Dê a resposta em forma de uma única 
potência. 

4. A dízima periódica 3,6171717... corresponde à qual fração geratriz? 

(A) 
900

3505
  (B) 

990

3581
  (C) 

990

3574
  (D) 

900

3545
 

5. Coloque (V) para verdadeiro ou (F) para falso e corrija aquelas que forem falsas: 

a) 0,0000095 = 9,5∙10–6  (   ) _______________ 
b) 25∙10 4   = 25.000 (   ) _______________ 
c) 17.000 = 17∙10 3  (   ) _______________ 
d) 2∙10–3 = 0,00002  (   ) _______________ 
e) 0,0043 = 4,3∙10–5 (   ) _______________ 
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HISTÓRIA – 8º ANO 
 

Habilidades: (EF08HI01) Identificar os principais aspectos conceituais do iluminismo e do liberalismo e 
discutir a relação entre eles e a organização do mundo contemporâneo.  
(EF08HI04) Identificar e relacionar os processos da Revolução Francesa e seus desdobramentos na Europa 

e no mundo. 

 
Leia a registre em seu caderno as ideias principais. 
O ILUMINISMO foi um movimento intelectual iniciado na França que se espalhou por toda a Europa. Este 
movimento defendia a Igualdade, Liberdade e Fraternidade humana à luz da racionalidade, isso quer dizer 
que, os iluministas acreditavam que a racionalidade humana, a capacidade de pensar, investigar e conhecer, 
são fontes de muitas melhorias para a vida humana individual e em sociedade. 
 O ILUMINISMO, esse movimento racionalista que pregava a igualdade e liberdade, iniciou-se no 
século XVII e, no século XVIII, teve seu apogeu. Por esse motivo o século XVIII ficou conhecido como Século 
das Luzes. O século XVIII foi marcado por inúmeras transformações que tiveram grande influência das ideias 
iluministas. Dente esSas transformações podemos destacar a Independência dos Estados Unidos da 
América, a Revolução Francesa e a Revolução Industrial iniciada na Inglaterra, todas elas pautadas nas 
ideias Iluministas.  
 O ILUMINISMO, também, foi a fonte da Democracia Moderna, da Ciência e das Revoluções da 
Medicina. O movimento recebeu esse nome por acreditar que a razão e o conhecimento eram as luzes que 
afastavam as trevas da superstição, do autoritarismo e da ignorância. 
 
 A Seguir você conhecerá dois documentos de época que são inspirados nesSas ideias. 
 Agora o historiador é você!!! Olho atento e mão à obra... 

Trecho - Declaração de Independência dos Estados Unidos da América ( 4 de julho 1776). 
Quando, no curso dos acontecimentos humanos, se torna necessário a um povo dissolver os laços 

políticos que o ligavam a outro, e assumir, entre os poderes da Terra, posição igual e separada, a que lhe 
dão direito as leis da natureza e as do Deus da natureza, o respeito digno para com as opiniões dos homens 
exige que se declarem as causas que os levam a essa separação. 
 Consideramos estas verdades como evidentes por si mesmas, que todos os homens são criados 
iguais, dotados pelo Criador de certos direitos inalienáveis, que entre estes estão a vida, a liberdade e a 
procura da felicidade. 

 

Trecho da  - Declaração dos direitos do Homem e do Cidadão (França -1789) 
Artigo 1º- Os homens nascem e são livres e iguais em direitos. As distinções sociais só podem fundar-se na 
utilidade comum. 
Artigo 2º- O fim de toda a associação política é a conservação dos direitos naturais e imprescritíveis do 
homem. Esses Direitos são a liberdade. a propriedade, a segurança e a resistência à opressão. 
Artigo 3º- O princípio de toda a soberania reside essencialmente em a Nação. Nenhuma corporação, nenhum 
indivíduo pode exercer autoridade que aquela não emane expressamente. 
Artigo 4º- A liberdade consiste em poder fazer tudo aquilo que não prejudique outrem: assim, o exercício 
dos direitos naturais de cada homem não tem por limites senão os que asseguram aos outros membros da 
sociedade o gozo dos mesmos direitos. Estes limites apenas podem ser determinados pela Lei. 

Atividade: 
DEPOIS DE LER OS DOCUMENTOS REFLITA E RESPONDA EM SEU CADERNO AS QUESTÕES: 
 

 1- OS DOCUMENTOS POSSUEM IDEIAS SEMELHANTES? QUAIS? 

 2- COPIE UMA PARTE DE CADA DOCUMENTO E EXPLIQUE A IDEIA ILUMINISTA QUE 

ELE APRESENTA. 

 3- VOCÊ GOSTOU DOS DOCUMENTOS?  PODE DESTACAR ALGUMA PARTE QUE 

ACHOU MAIS INTERESSANTE? JUSTIFIQUE.  

_____________________________________________________________________________ 
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GEOGRAFIA – 8º ANO 
 

HABILIDADE: (HCEF08GE02TA) conhecer a organização política e administrativa do Estado brasileiro, 
distinguindo funções e papéis dos órgãos do poder público. 

 
 

ORGANIZAÇÃO POLÍTICA E ADMINISTRATIVA DO ESTADO BRASILEIRO 

 

Olá! 
Você já se perguntou quem é que mantém a 

escola pública? 
Por que o poder público investe tanto na 

educação? 
E se faltar vaga para alguém, para quem 

vamos reclamar? 

 
Bem, estas respostas vão levar até a organização 
política do Estado brasileiro, pois é ela quem vai 
dar as diretrizes de como a sociedade no Brasil 
deve funcionar. Esse é um ponto de partida para 
conhecê-la. Ao final dessa aula saberemos como 
responder as questões iniciais.  
 
O Brasil é uma República Federativa formada por 
26 estados e um Distrito Federal. 
   
A Constituição Federal é o conjunto de leis que 
regem o país. Nela está descrito que o Brasil é 
governado por três poderes. São eles: 
 
Executivo - Legislativo - Judiciário 
Os poderes da República brasileira são 
independentes e harmônicos entre si, isto é, os 
três devem trazer estabilidade política ao país. 
 

 O Poder Executivo inclui o presidente, os 
governadores e os prefeitos. Cada um 
deve cuidar dos serviços essenciais à 
população como saúde, educação e 
segurança etc.  

 O Poder Legislativo inclui senadores, 
deputados federais, deputados estaduais e 
vereadores. Eles são responsáveis em 
fazer leis para servir aos cidadãos e 
fiscalizar o Executivo.  

 O Poder Judiciário inclui juízes, 
procuradores e magistrados. A função 
deles é aplicar as leis e cuidar para que 
sejam cumpridas.  
 

Assim, com três poderes governando um país, 
acredita-se que nenhum deles vai passar dos 
limites pois um depende do outro. A Constituição, 
com isso, garante a DEMOCRACIA, assegurando 
que não tenha margem para o autoritarismo. 
 
 

 
 
 
Em poucas palavras, a Constituição define uma 
hierarquia espacial, uma escala de poder, que vai 
do local para o nacional.  
Os municípios podem definir suas Leis Orgânicas, 
desde que não desobedeçam leis estaduais e 
essas não podem ultrapassar os limites da 
Constituição Federal.  
 

 Bem, vimos como o Estado brasileiro se 
organiza política e administrativamente. 
Mas, na prática, como fazemos isso 
acontecer?  

 
Os brasileiros de todo o país escolhem quem os 
representam nos Poderes Executivo e Legislativo. 
No Judiciário, nossos representantes entram por 
concurso público. 
Através das eleições diretas, escolhemos quem 
vai ocupar os cargos do Executivo e do 
Legislativo. A Constituição Federal define o dever 
de cada um deles como também o seu mandato. 
Os cargos do Poder Executivo (Presidente, 
Governador e Prefeito) têm um mandato de quatro 
anos e eles podem tentar a reeleição apenas uma 
vez.  
 
ALGUMAS CURIOSIDADES:  
Há no Brasil 34 partidos políticos, você seria capaz 
de citar pelo menos 10?  
O sistema eleitoral brasileiro utiliza o sistema 
majoritário de votos para os cargos do Executivo e 
de Senador, para os cargos do legislativo é 
utilizado o sistema proporcional com lista aberta  
Mas, o que tem tudo isso a ver com as perguntas 
do início da nossa aula?  
VAMOS RESPONDÊ-LAS  
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 Quem mantém a escola pública é o 
Estado, seja na esfera federal, estadual ou 
municipal.  

 Este investimento atende ao direito dos 
cidadãos previsto na Constituição Federal. 

 Cabe ao Poder Executivo manter as 
escolas e os profissionais envolvidos e 
oferecer vaga a todos os cidadãos. O 
Legislativo cria as leis que permitem as 
condições para o Executivo atender essas 
necessidades e também fiscaliza se os 
recursos destinados são corretamente 
aplicados. 

 Quando o Executivo não atende a esta 
obrigação, pode-se recorrer ao Poder 
Judiciário, exigindo atendimento imediato e 
reparação.  

 
Mas esse foi só um exemplo de como a 
organização política do Brasil está no nosso 
cotidiano, ou seja, na nossa realidade. 
Existem muitos outros exemplos.  
Nos jornais, diariamente, encontramos notícias e 
debates que nos fazem conhecer a atuação dos 
três poderes do Estado brasileiro. 
 
Além de votar, todos os cidadãos devem 
acompanhar o trabalho dos seus representantes 
na cidade, no estado e no país como um todo. Isso 
porque as decisões que eles tomam nos afetam 
diretamente de modo positivo e, infelizmente, às 
vezes, negativo.  
 
AGORA, VAMOS FAZER ALGUMAS 
ATIVIDADES? 
 
Responda no seu caderno, não é necessário 
copiar as perguntas. 
 
1) Na notícia a seguir, qual dos três poderes do 
Estado brasileiro está atuando? Como?  
 
Coronavírus: Câmara aprova socorro de R$ 90 
bilhões para governos dos Estados e 
municípios (BBC News,  13 abril de 2020). 
 
A Câmara dos Deputados aprovou ,no começo da 
noite desta segunda-feira, (13) um pacote de 
ajuda financeira da União para Estados e 
municípios. O auxílio representará um custo de 
cerca de R$ 80 bilhões para o governo federal, 
segundo o presidente da Câmara, Rodrigo Maia 
(DEM-RJ). 
No fim, o valor deverá ser um pouco maior: R$ 
89,6 bilhões no total. A diferença se deve à 
suspensão dos pagamentos de empréstimos para 
bancos públicos. 

O texto segue agora para o Senado. É provável 
que o presidente Jair Bolsonaro vete a proposta, 
caso ela não seja modificada pelos senadores. 
 
2) Na eleição em 2018 o Doutor Tibúrcio saiu 
candidato a governador do estado. Ele prometeu 
que se fosse eleito iria colocar ar-condicionado em 
todas as salas de aula do Brasil.  Ele foi eleito com 
uma grande porcentagem dos votos. E agora? 
Conhecendo a hierarquia entre os poderes no 
país, você acha que ele vai conseguir cumprir o 
que prometeu? Justifique:  
 
Leia o texto para responder as questões 3 e 4.  
 
''Protejam a democracia'', diz Dodge em sua 
última sessão no STF (Correio Braziliense, 
2020). 
A procuradora-geral da República, Raquel Dodge, 
participa, nesta quinta-feira (12/9) de sua última 
sessão como chefe do Ministério Público Federal 
(MPF) no Supremo Tribunal Federal (STF). Ela 
recebeu uma homenagem do presidente da Corte, 
ministro Dias Toffoli, e do decano, Celso de Mello.  
Logo no começo da sessão, em discurso de 
despedida, Raquel Dodge afirmou que é papel do 
MP e do STF proteger os valores democráticos e 
garantir o funcionamento das leis no Brasil, de 
forma a garantir que "ninguém esteja acima ou 
abaixo da legislação". Em sua fala, Dodge 
ressaltou a importância de proteger o meio 
ambiente e as minorias, como povos indígenas e 
ciganos. Ela disse fazer um alerta aos ministros.  
 
3) O Supremo Tribunal Federal faz parte de qual 
dos três poderes do Estado brasileiro?  
 
4) Que bens e pessoas no Brasil o cumprimento 
das leis podem proteger, segundo o discurso da 
Raquel Dodge?  
 
5) Quantos municípios existem no Brasil? 
Assinale a resposta correta.  
 
(A) 854 (B) 1195 (C) 5570 (D) 8659  
 
6) O Brasil é a União de 26 estados e um Distrito 
Federal. Pode-se considerar o DF um município? 
Justifique. 
 
Parabéns, você realizou as atividades de 
Geografia!  
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CIÊNCIAS – 8º ANO 

(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 - Observe as imagens a seguir e indique as frases corretas e incorretas (corrija as incorretas): 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

a) Número (1) Usina hidrelétrica, utiliza energia geotérmica para a transformação de energia cinética 

em energia elétrica. 

b) Número (3) Aparelho usado nos lares que funciona movido por energia elétrica, esse mesmo 

aparelho utiliza a energia cinética para corte e trituração dos alimentos. 

2 - Leia o texto a seguir: 
Brasil faz placa solar mais eficiente a custos menores 
 

Pesquisadores da PUC do Rio Grande do Sul 
desenvolveram placas de captação de energia solar mais 
eficientes que a média mundial, a custos menores, mas 
ainda não conseguiram ganhar escala no mercado 
brasileiro “Usamos a mesma matéria-prima do exterior 
com uma receita brasileira de forma mais econômica”, diz 
Adriano Moehlecke um dos responsáveis pela pesquisa. 
Moehlecke afirma que foram feitas estimativas mostrando 
redução de gastos na fabricação em comparação com os 
padrões internacionais, mas que ainda não pode divulgar 
esses números. Sobre a eficiência, a célula nacional 
converte 15,4% da energia solar em elétrica. Pode parecer 
pouco, mas a média mundial é de 14%. As melhores 

placas solares comercializadas do mundo convertem cerca de 16%. 
Atualmente, a tentativa de produzir de forma viável as placas fotovoltaicas é feita em uma mini fábrica dentro 
da PUC. A ideia dos pesquisadores, que trabalham há 10 anos no projeto, é desenvolver um meio de gerar 
este tipo de energia e comercializá-lo no país, com materiais encontrados no mercado nacional.  
O setor tem acumulado crescimento. “A indústria de módulos fotovoltaicos cresce a uma média de 80% ao 
ano no mundo”, diz Moehlecke . Foram produzidos 7.900 megawatts. A energia gerada é equivalente a 
metade da geração da Usina Hidrelétrica de Itaipu. “A cada dois anos, saem das fábricas, uma Itaipu solar, 
mas o Brasil está fora de tudo isso, as aplicações são muito tímidas ainda, a maioria em sistemas isolados 
da rede elétrica”, diz. Moehlecke estuda a produção de energia solar desde 1997 em parceria com a 
pesquisadora Izete Zanesco. 
Agora responda as questões a seguir:  

a) Quais as vantagens para o meio ambiente, do uso de placas solares para a produção 

de energia elétrica? 

b) Qual a função das placas fotovoltaicas no sistema de captação solar? 

c) No trecho que diz “Usamos a mesma matéria-prima do exterior com uma receita 

brasileira de forma mais econômica”, como podemos entender essa afirmação no 

contexto sócio econômico brasileiro? Pode haver benefício ao cidadão comum para a 

aquisição desse sistema? Justifique? 
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d) Qual a quantidade de energia elétrica gerada em um ano pela usina de Itaipu, segundo 

o texto? 

e) A energia solar pode ser usada em abundância em qualquer ponto geográfico do 

Planeta? Justifique sua resposta! 

3 - As palavras deste caça palavras estão escondidas na horizontal, vertical e diagonal, e com palavras ao 
contrário: 

S I P H T M H L E V I S U F G N I R 

H L E I D E O H M S C O E O O Y E O 

S M O K T N R F O S M E A R P N E E 

C I R C U I T O A B E R T O E T O I 

U H F W T E L D T R S É H R S P V P 

I S O L A N T E S S L P N E O T M N 

R Y C O R R E N T E E L É T R I C A 

M O E O D A H C E F O T I U C R I C 

I I W T I W D T H R O T I T E R E O 

Y T N I C O N D U T O R E S E Y O E 

O I I R H N G B O C R L E N L R O S 

T I H H K A E L E T R I C I D A D E 

 

INGLÊS – 8º ANO 

 
 
 (HCEF08LI05T) Mobilizar conhecimentos prévios para compreender gêneros multimodais.  
(HCEF08LI18T) Inferir informações e relações que não aparecem de modo explícito em gêneros 
discursivos.  

 

 
 Leia o texto:                                                                                                                

MOVIE DETAILS  
In theaters: June 19, 2015  
On DVD or streaming: November 3, 2015  
Director: Pete Docter 
 
 When baby Riley is born to her loving parents, so it is her first emotion Joy, who's soon joined by Sadness, 
Anger, Fear, and Disgust in INSIDE OUT, an animated comedy movie wrote by the author Pete Docter. The 
quintet lives and works in Headquarters (aka HQ), the part of Riley's brain that experiences feelings and 
makes memories. With Joy as their leader, the group helps their girl through toddlerhood (ick, broccoli!) and 
childhood (hooray, a hockey goal!). But everything changes when 11-year-old Riley and her parents move 
from Minnesota to San Francisco after her dad gets a new job. As Riley tries to cope with a new house, a 
new school, and her parents' increased stress, things get out of control back at HQ: Sadness and Joy tussle 
over Riley's core memories and end up getting sucked into long-term storage. Can they make it back to HQ 
in time to help Riley get back in touch with all of her feelings? However, INSIDE OUT is a delightful movie for 
children and family.  
1. What is a Movie Review? What do you know about it? (O que é uma resenha de filme? O que você 

sabe sobre esse gênero?)  
2. What is the movie review about? (Qual filme é descrito nesta resenha?)  
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3. When was the movie made? (Quando o filme foi lançado?)  

4. What do you think this movie is about? (Sobre o que fala o filme Inside Out?)  

5. Who wrote the story of the movie? (Quem é o autor do filme?)  

 

                                       
 

 
ARTE – 8º ANO 

 

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. 

 
Apagamento da produção indígena no Brasil 

Durante muitos anos, o ensino de Arte privilegiou o olhar do europeu sobre o indígena. Isso porque 
quando os portugueses chegaram no Brasil, eles entenderam que a produção que havia aqui era muito 
primitiva e desprovida de representação visual que interessasse aos portugueses. A produção dos indígenas 
tinha uma dimensão utilitária e ritualística que não fazia sentido para os moldes europeus. Devido a esse e 
inúmeros outros fatores, houve o que hoje chamamos de apagamento da arte genuinamente brasileira e as 
representações de indígenas da época do descobrimento que chegaram a nós, vieram impregnadas de 
valores renascentistas, com representação de corpos que não necessariamente pareciam com os indígenas 
reais que habitavam nossas terras. Por tudo isso, não temos exemplos de representações próprias feitas 
pelos indígenas. 

A interpretação do Brasil segundo Jean Baptiste Debret 
Jean Baptiste Debret foi um pintor, desenhista e professor francês, que contribuiu muito com os livros 

de História, que hoje carregam suas imagens. Ele chegou no Brasil em 1816, juntamente com a Missão 
Artística Francesa. Entre 1816 e 1831 Debret trabalhou nas obras que compuseram o livro Viagem Pitoresca 
e Histórica ao Brasil. 

O processo de desenho e gravura nas oficinas artísticas 
O processo era relativamente simples: os artistas da oficina, subdivididos em classes (desenhista de 

pessoas, desenhista de animais, desenhista de natureza, desenhista de gênero, aquarelista, etc.) copiavam 
fielmente o desenho e gravava a imagem usando a pedra litográfica. Após esse desenho ser gravado nessa 
pedra, já devidamente assinado com o nome do autor do desenho (Debret), o nome do impressor e o nome 
dos artistas responsáveis pela reprodução, era enfim levado para a prensa e dava forma à produção em 
litografia processo de reprodução em pedra ou alumínio.  
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VAMOS FAZER UM DESENHO DE 
OBSERVAÇÃO? 

O Desenho de observação é aquele onde 
utilizamos um modelo para desenvolver a 
percepção visual. Para conseguirmos um bom 
desempenho no desenho é fundamental uma 
observação cuidadosa. Começa assim a 
formação do verdadeiro desenhista: aprendendo 
a observar! Observe atentamente a obra ao lado, 
com atenção para as formas, a luminosidade e 
outros detalhes. Olhe para o fundo a obra e 
observe o cenário, a paisagem retratada. 
Reproduza o que você observou em seu material 
de arte (caderno, cansonA4 ou folha de sulfite) 
usando apenas o lápis de escrever.    

 Dança de selvagens da missão de São Jose (1834)  
                gravura de Jean Baptiste Debret 
 

 
EDUCAÇÃO FÍSICA – 8º ANO 

 

(HCEF09EF01AT) Praticar um ou mais esportes de rede/parede oferecidos pela escola, usando habilidades 
técnicos-táticas básicas. 

 

Você com toda certeza já “brincou” de vôlei na sua casa, na rua, em alguma praça,  com seus amigos e 
família? Então já fez alguma variação do jogo de vôlei para poderem jogar, porque seguir todas as regras 
fica difícil, não é?! 
Hoje vamos mostrar algumas variações do jogo! 
Câmbio... 
Material necessário: 
* 1 bola 
* rede de vôlei ou corda 
Modo de jogar: 
Esse jogo é uma simplificação do voleibol. O espaço, a altura da rede e o número de participantes podem 
variar. O sistema de contagem de pontos permanece o mesmo do jogo oficial. Mas, em vez da utilização do 
toque e da manchete, os jogadores podem agarrar a bola que vem do campo adversário, trocar passes entre 
si e arremessá-la de volta com uma das mãos ou com as duas. Ideal para jogar com crianças e pessoas de 
mais idade! 
Vôlei de balões... 

 
Material: 
balões, rede de vôlei, corda ou elástico. E um celular ou som para tocar uma música. 
Dividir a turma em dois grupos e solicitar que cada grupo fique de um lado da quadra. Cada aluno/amigo 
deverá enher o seu balão e com o início da música todos os alunos  devem passar o seu balão para a quadra 
adversária e rebater os balões que passarem para a sua quadra. Quando a  música acabar, faremos a 
contagem dos balões e a equipe que tiver menos balões marcará um ponto. Faremos isso durante 5 músicas, 
a equipe que tiver mais pontos ganhará o jogo! 
Vôlei com rede móvel... 
Material: 
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uma bola de vôlei e uma corda ou um elástico. 
Dividir a turma em dois grupos e solicitar que duas pessoas segurem um elástico ou  uma corda em suas 
extremidades, estando cada um a uma certa distância do outro. Estas pessoas devem se movimentar pela 
quadra e a corda servirá como uma rede móvel. Cada grupo deverá sempre ocupar um dos lados opostos 
do elástico ou corda, independente do espaço da quadra de jogo. 
Usar a mesma dinâmica do jogo de voleibol, com os participantes trocando passes para o envio da bola para 
a quadra adversária. 
Parece fácil, mas não é não! 
 
Voleibol de lençol ou toalha... 
Material: 

uma bola de vôlei, rede de vôlei, corda ou elástico. Pedaços de tecidos (de + ou - dois metros quadrados), 
lençois ou toalhas. 
Dividir a turma em duas equipes que formarão internamente grupos de 2 ou 4 pessoas. Cada jogador poderá 
segurar as pontas do tecido. 
O jogo seguirá a mesma dinâmica do jogo de vôlei, sendo que a bola será lançada com o tecido. A bola 
poderá quicar no chão uma vez por jogada. 
Durante o jogo poderão ser feitas adaptações nas regras.Para dificultá-las ou facilitá-las ... 
Uma opção é vendar um dos jogadores de cada grupo! 
Hora de produzir... 
Aprendemos vários tipos de jogos de vôlei, agora é sua vez de criar um jogo novo baseado nas regras do 
vôlei! 
Escreva em uma folha, teste em sua casa, e, quando acabar a quarentena, vamos testar seu jogo novo na 
escola? 

 


