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Escola Municipal de Ensino Fundamental Antônio Curi 

Disciplina de Geografia Profª Andréia  -   8º ANO 

Faça os exercícios que estão relacionados abaixo no seu caderno, o texto da aula anterior irá 

ajudar a resolver os mesmos: 

 

 (B). Piores valores do PIB  (C). Maiores valores do PIB (D). Valor médio do PIB 

Bom Trabalho!!! 
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ATIVIDADES DE ENSINO RELIGIOSO – PROFESSORA SIMONE 

COPIAR O TEXTO NO CADERNO 

Texto 1: Quem doa com amor recebe mais amor Antônio, jovem do interior, viera para a cidade 

terminar o segundo grau. Ficou em uma pensão de estudantes. Um comerciante lhe deu 

mercadorias para vender. Certo dia, já havia passado a hora de almoço. Vendera pouco. Ele já 

vinha se alimentando mal. Com poucas moedas, a fome apertava. O sol lhe dava até vertigem. 

Tocou a campainha na primeira casa que viu. Uma senhora ainda jovem abriu-lhe a porta. Ele, 

todo embaraçado, em vez de pedir comida pediu um copo d’água. Ela reparou na palidez do 

rapaz. Parecia faminto. Pediu que aguardasse um pouco. Voltou com um copo grande de leite 

morno. Os olhos de Antônio brilharam agradecidos. Foi bebendo devagar o leite... Quando 

terminou perguntou: “Quanto devo?” “Não me deve nada”, respondeu ela com sorriso simpático. 

“Minha mãe me ensinou a nunca aceitar pagamento por uma oferta caridosa”. Ele: “Eu lhe 

agradeço de coração. Deus a proteja.” Ela: “Deus o abençoe também, filho.” Antônio continuou 

seu trabalho, que até rendeu bastante. Estava bem mais forte com sua fé em Deus e nas 

pessoas. Aquele fato e aquela senhora lhe deram novo ânimo. Continuou seus estudos. 

Terminou-os e foi para Belo Horizonte para a universidade. Os anos se passaram e Antônio 

conseguiu formar-se. Depois de visitar sua família decidiu ficar mesmo em Belo Horizonte, porque 

aí já fizera vários estágios. Anos depois, a senhora que ajudara o estudante em sua necessidade 

ficou gravemente doente. Os médicos esgotaram suas possibilidades. Aconselharam que a 

transferissem para Belo Horizonte. Com muito sacrifício conseguiram levá-la. O médico 

especialista estava no exterior. Chegando ao hospital foi chamado para ver a enferma. Lendo a 

ficha deu com o nome da cidade onde cursara o 25 segundo grau. Ficou curioso. Estranha luz 

encheu seus olhos. Dirigiu-se ao quarto da paciente. Dr. Antônio reconheceu-a imediatamente. 

Deu-se a conhecer relembrando o fato de anos atrás quando ela lhe dera um copo de leite. A 

senhora, embora muito enfraquecida, reconheceu no médico o jovem franzino de anos atrás. E 

sorriu. Dr. Antônio fez tudo para salvar aquela vida, para ele, preciosa. Ela superou o estado 

crítico. Dr. Antônio pediu à administração do hospital a fatura total dos gastos da senhora. Depois 

escreveu algo e mandou entregá-la no quarto da paciente. Ela tinha medo de abri-la. Sua 

situação financeira atual era precária. Sabia que levaria o resto de sua vida para pagar todos os 

gastos. Ao ver a fatura leu comovida o seguinte: “Pago totalmente faz muitos anos, com um copo 

de leite”. Dr. Antônio. Lágrimas de alegria correram de seus olhos. Seu coração comovido rezou 

assim: “Graças, Deus, porque teu amor se manifestou nas mãos e nos corações humanos”. Ao se 

despedir do Dr. Antônio, abraçando-o feliz, repetiu o que há tantos anos dissera: “Deus o 

abençoe, meu filho.” Autor Desconhecido  

 

ATIVIDADES 

 Escreva Deus nos ama e quer que sejamos felizes. O que você pode fazer para que seus pais, 

amigos, irmãos e parentes vivam felizes? Faça uma lista das coisas em que você pensou.  

Para refletir  Destaque a importância do servir. 
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CRIAR UMA PROPAGANDA EM INGLÊS. 
PODE SER DE UM PRODUTO QUE VOCÊ DESEJA DIVULGAR. 
ENVIAR PELO PRIVADO, VOU AVALIAR. 
OBRIGADA 
TEACHER; SIMONE 

 

 

 

ATIVIDADES DE PORTUGUÊS – PROFESSORA ANGELITA 

Converse com seus familiares e se precisar, faça uma pesquisa em livros, na internet, materiais de Ciências ou outros 

que tiver ao seu alcance, sobre : "H1N1, DENGUE e CORONA VÍRUS"; a fim de elaborar um *Folheto Informativo*, 

empregando linguagem verbal e não verbal, contendo todas as formas de propagação e como evitar o contágio. O 

Folheto deverá ser prático, funcional, atraente, próprio para ser distribuído à Comunidade Escolar, por exemplo, na 

Feira da Escola. 

 

     *ATENÇÃO!* 

       *Para Entregar na primeira aula presencial de Português*. 
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ATIVIDADE DE MATEMÁTICA – PROFESSORA AUREA 
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ATIVIDADES DE CIÊNCIAAS 

CONTINUAÇÃO.... 

PLAQUETAS OU TROMBÓCITOS  

As plaquetas, diferentemente do que muitos pensam, não são células propriamente ditas. São 

fragmentos de células da medula óssea, chamadas de megacariócitos. Essas estruturas são 

anucleadas e apresentam formato de pequenos discos. Sua função é garantir a coagulação do 

sangue e também ajudar na reparação de danos nos vasos sanguíneos. 

COMPONENTES CELULARES DO SANGUE E SUAS FUNÇÕES 

Hemácias - Atuam no transporte, principalmente, de oxigênio. 

Leucócitos - Atuam na defesa do organismo. 

Plaquetas - Atuam na coagulação sanguínea. 

IMPORTANTE! 

Um número de hemácias abaixo do normal pode indicar, por exemplo, um caso de anemia. 

O aumento do número de leucócitos, por sua vez, pode indicar alguma infecção, uma vez que 

nesse tipo de processo as células de defesa multiplicam-se para controlar um processo 

infeccioso. 

A queda nas plaquetas está relacionada com diversas causas, como a dengue, por exemplo, e é 

responsável por um risco aumentado de hemorragias. 

 ONDE O SANGUE É PRODUZIDO? 

O sangue é produzido na chamada medula óssea, a qual está localizada no canal medular de 

ossos longos e nas cavidades de ossos esponjosos. A medula óssea pode ser dividida em dois 

tipos, a vermelha e a amarela. 

É na medula óssea vermelha que há a produção de células sanguíneas. No adulto a medula 

óssea vermelha está presente nas vértebras, costela, esterno e na camada de tecido esponjoso 

(díploe) dos ossos do crânio. O processo que leva à produção das células sanguíneas é chamado 

de hemocitopoese. 

TIPOS SANGUÍNEOS 

Sabemos que na espécie humana temos quatro diferentes tipos sanguíneos: tipo A, tipo B, tipo 

AB e tipo O.  

Nas pessoas com sangue tipo A, observa-se a presença de aglutinogênio A nas hemácias, 

enquanto nas pessoas de sangue tipo B, observa-se a presença de aglutinogênio B. Nas 

pessoas com sangue tipo AB, observa-se a presença de aglutinogênio A e B, enquanto nas 

pessoas de sangue tipo O, não se observa aglutinogênio nas hemácias. 
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O sangue humano pode ser classificado em quatro tipos diferentes. 

Além da presença de aglutinogênio nas hemácias, existem aglutininas (anticorpos) no plasma. 

No sangue tipo A, há aglutinina anti-B, enquanto no sangue tipo B, há aglutinina anti-A. No 

sangue AB, não há a presença de aglutinina, enquanto no sangue O há a presença de anti-A 

e anti-B. 

 

Em  1902,  o  médico  austríaco  Karl  Landsteiner  e  alguns   cientistas  conseguiram classificar  

o  sangue  humano  em  quatro  tipos:  A,  B,  AB  e  O.  Durante   as  pesquisas, descobriu-se  

que  alguns   tipos  sanguíneos  eram  incompatíveis,  e  essa  incompatibilidade devia-se  a  uma   

reação  imunológica  entre  proteínas  dissolvidas  no  plasma  sanguíneo  e proteínas  presentes  

nas  hemácias  do  sangue.   Passou-se  então  a  chamar  as  proteínas aglutinógenas  da  

membrana  das   hemácias   de  aglutinogênios;   e   as   proteínas aglutinadoras  do  plasma  de  

aglutininas.  Abaixo  podemos  ver  um  quadro  ilustrando   os aglutinogênios e aglutininas do 

sistema  ABO. 

 

IMPORTANTE!!! 

Dessa  forma,  se  uma pessoa  tiver  o  sangue  tipo  A,  que apresenta  aglutinina   anti-B  no  

plasma, ela  não  poderá receber  sangue  do  tipo  B e  nem  do  tipo  AB.  O  mesmo acontece  

com  uma pessoa  que  tem  o  sangue  tipo  B,  que,  por  apresentar  aglutinina    anti-A  no 

plasma,  não pode receber sangue  tipo  A e nem tipo   AB. Quem  apresenta  o  tipo    sanguíneo  

AB não  possui  aglutininas  no  plasma  e por isso  pode receber  qualquer tipo  de  sangue,  

sendo  por  isso  chamado  de  receptor  universa  l. Entretanto,  as  pessoas  que  apresentam  o  

sangue  tipo  O  e  que  possuem  os  dois  tipos  de aglutininas  no  plasma  só  poderão  receber  

sangue  tipo  O.  Por  outro  lado,  essas  pessoas podem doar sangue  para qualquer   indivíduo,  

pois não  apresentam  aglutinogênios  A e B, e por isso  são chamados de doadores universais. 

FATOR Rh 

Para saber se uma pessoa  tem  Rh  positivo  ou  negativo,  basta  misturar  uma  gota de  

sangue  da pessoa a  uma  solução  com  anticorpos  Rh.  Caso as  hemácias  se  aglutinem, 

essa pessoa tem sangue  Rh+;  caso elas  não se aglutinem,  essa pessoa tem sangue   Rh-.  
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RESPONDA: 

1) Qual é a principal função das hemácias em nosso corpo? 

2) O que são plaquetas? 

3) Qual é a função dos trombócitos? 

4) O que indica que uma pessoa tem anemia? 

5) Onde o sangue é produzido? 

6) Quais são os tipos sanguíneos? 

7) Qual é o nome das proteínas presente nas Hemácias? 

8) Qual é o nome das proteínas presente no plasma sanguíneo? 

9) Qual é seu tipo sanguíneo e seu fator Rh? 

10) A partir de seu tipo sanguíneo, ou de um parente seu, faça um esquema identificando o tipo de sangue que 

você pode receber e para qual tipo pode doar.  

 

ATIVIDADES DE HISTÓRIA – PROFESSOR GELSON 

ESTA SEMANA SERÁ DEDICADA PARA CORREÇÕES DAS ATIVIDADES DAS SEMANAS ANTERIORES, ESTA SERÁ FEITA 

NO GRUPO. 

 

ATIVIDADES DE ARTE – PROFESSORA BRUNA 

ESTA SEMANA SERÁ DEDICADA PARA CONCLUIR AS ATIVIDADES DAS SEMANAS ANTERIORES. 

 




