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REVISÃO:  TIPOS DE SUJEITO E TRANSITIVIDADE VERBAL 
 

1)Leia esta charge e faça as atividades propostas. 
a) A palavra “apunhalado” apresenta dois sentidos no texto. Quais são? 

b) Quem é o sujeito da frase “Eu não sou um porco-espinho...”? 

c) Qual a classificação desse sujeito? 

d) Transcreva a frase transformando-a em sujeito oculto. 
e) No 2º balão, os verbos “sou” e “fui” fazem parte de qual verbo? 

E esse verbo é Verbo de Ligação ou Verbo Transitivo? 

f) Classifique o predicado da frase “Eu não sou um porco espinho...” 

     
3) Leia a tira seguinte. 
    
a) Transcreva uma frase da tira ao 
lado que tenha sujeito 
indeterminado. 
b) Suponha que a frase “...eu me 
mudei daqui ontem” tivesse seu 
sujeito substituído por “nós”. Como 
ficaria a frase?   Qual seria a 
classificação do sujeito? 
 

4)Para a classificação das orações que seguem uso a seguinte legenda: 

  

sujeito simples - SS                                verbo intransitivo - VI 

sujeito composto - SC                            verbo transitivo direto - VTD 

sujeito oculto - SO                                  verbo transitivo indireto - VTI 

sujeito indeterminado - SI                      verbo transitivo direto e indireto - VTDI 

oração sem sujeito simples - OSS          verbo de ligação - VL 

 

predicado Verbal - PV                                         predicado Nominal - PN               predicado Verbo-Nominal 

- PVN 

 

Para a classificação dos termos das orações uso as seguintes cores: 

Objeto Direto                                      Objeto Indireto                        Adjunto Adverbial     

Adjunto Adnominal                              Vocativo                                  Complemento Nominal   

Predicativo do Sujeito                          Predicativo do Objeto        

 

a)Disseram que ele morreu.        
b)Trovejou muito antes do temporal.            
c)Neva no sul do país.            
d)Anoitece tarde na Europa durante o verão.       
e) Chove muito no Amazonas. 
f)Ventou bastante ontem em Vila Velha no Espírito Santo. 
g)Houve um grave incidente no meu apartamento. 
h) Está quente esta noite. 
i)Está na hora do recreio.  
j)Amanhã é feriado nacional. 



Língua Inglesa

Traduzir o texto e realizar os exercícios:
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Matemática





Ciências

Sistema Respiratório 

As atividades dessa semana consistem na utilização do livro didático. As 

instruções a seguir devem ser realizadas. 

1º) Realizar a leitura e compreensão do livro didático das páginas 64 até a 67. 

2º) Desenhar no caderno a ilustração da página 64 com o título “Sistema 

Respiratório”.   

3º) Desenhar no caderno a ilustração da página 65 com o título “Movimentos 

respiratórios”.   

4º) Desenhar no caderno as ilustrações A e B da página 65 com o título “Trocas 

gasosas nos sistemas respiratórios”.   

5º) Responder as seguintes questões. 

1- Quais são os órgãos que compõem o sistema respiratório? 

2- O que são alvéolos pulmonares? 

3- Qual é a função dos alvéolos pulmonares? 

4- Quais são os músculos responsáveis por promover a ventilação pulmonar? 

5- Como ocorrem os movimentos de inspiração e expiração, respectivamente? 

6- Qual são as concentrações de oxigênio no ar inspirado e no ar expirado, 

respectivamente? 

7- Qual são as concentrações de gás carbônico no ar inspirado e no ar expirado, 

respectivamente? 

8- Com relação aos agentes causadores da doença, qual é a diferença entre as 

doenças Gripe e Tuberculose? 

6º) Responder a pergunta da página 67 presente no quadro “de olho no tema”. 

“Sistema Respiratório” do Canal Lisboa Miranda. Link do vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=vlY3AOnqLtk&t=148s 

 

 

8º ANO 

Ciências 



História









Geografia

AULA DE GEOGRAFIA 8º ANO   PROFESSORA MAIARA 

 

- Para estudar esse novo capítulo, é necessário resgatar alguns conceitos importantes 

para o estudo sobre a população mundial. Em seu caderno faça um glossário com os 

conceitos: crescimento vegetativo, população absoluta e relativa, taxas de natalidade e 

mortalidade, densidade demográfica, taxa de fecundidade, perfil populacional, transição 

demográfica, envelhecimento da população, migração, fluxos migratórios. Aconselho a 

buscarem em fontes confiáveis, como o site do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), o do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e em atlas. 

- Após o glossário pronto em seu caderno, realizar leitura no Livro Didático Projeto 

Araribá mais Geografia do 8º ano, as seguintes páginas: 

• Páginas 37 a 41 (somente leitura) 

• Página 42 (leitura, copiar e responder os exercícios 1, 2 e 3) 

• Página 43 (leitura, copiar e resolver os exercícios 4, 5, 6, 7 e 8) 

• Página 44 (leitura, copiar e responder os exercícios 1 e 2) 

• Página 45 (somente leitura) 

• Página 47 ( copiar e responder as atividades de 1 a 5) 

  



Ensino Religioso





Arte

Aula semana do dia 04/05/20 

Na aula de hoje faremos um trabalho muito importante para nós mesmos e para 

quem nos cuida. Vamos pensar em quem nos cuida? Nossa mãe, pai, avó, avô, tio, tia, 

primo, prima, vizinha... Quem quer que seja essa pessoa em nossas vidas, o importante é 

que ela nos cuide, às vezes de perto outras vezes de longe, com abraço ou com um olhar, 

aconselhando, corrigindo, dando limites. Quantas vezes ouvimos falar: Dona (Fulana) é 

como uma mãe pra mim? Pois é essa pessoa que vamos homenagear no trabalho dessa 

semana. 

Obra: 

1. folha para base do trabalho, pode ser branca, de revista, jornal, reaproveitada 

de outro trabalho, única exigência é que deve ser do tamanho A4 que é da folha de oficio 

aquela que usamos normalmente para desenhar na escola e que são impressos os 

textos; 

2. objetos (flores do pátio, papéis, tecidos e outros que inventar) e figuras (de 

revistas, jornais, folhetos, claro tem que selecionar os que cabem na folha!!!; 

3. o que deve ser feito? desenho, colagem, pintura, montagem, tudo dentro da 

folha que é nossa base. 

4. Como deve ser feito?  

1. Selecionar os objetos e materiais que serão utilizados; 

2. Colocar a folha na horizontal   → a parte maior dela nessa posição; 

3. Bem no centro da folha vamos escrever o nome da pessoa que queremos 

homenagear e o que desejamos para essa pessoa; 

4. Depois da montagem da cena feita (a folha escrita, desenhada, pintada, 

colada ou o que decidisse fazer), é hora de fotografar; 

5. Tire uma foto em que sua montagem na folha apareça bem, uma forma de 

facilitar é fazer a montagem no chão, assim conseguimos fotografar mais de perto e reto 

pois ficamos bem em cima da obra; 

6. Assim que fotografar, mande a foto com seu nome e turma para a professora 

Paloma, que irá fazer um vídeo de cada turma para que vocês possam apresentar essa 

homenagem feita em conjunto para a pessoa escolhida no dia 10/05/20. 

IMPORTANTE: TODAS AS FOTOS DEVEM SER ENVIADAS ATÉ SEXTA-FEIRA 

DESSA SEMANA DIA 08/05/20 (até 12:00 = meio dia ☺) 

 

 

Exemplo de foto, agrupei 

imagens, desenhos, objetos em 

uma folha e fotografei no 

tamanho da folha, mesmo que as 

coisas fossem maiores do que o 

que aparece na foto. Agora crie a 

sua! 



Educação Física

Plano de Aula 

Educação Física 

Igor Schrank 

 

Exercícios técnicos de punhobol 

• Usando meias de calçar, fazendo uma bolinha (colocando uma dentro de outra e 

enrolando) para usar como bola de tênis,  

• Usando somente o braço direito, tendo como posição base de punhobol (joelhos 

flexionados, braço contrário aberto na altura do ombro), faça toques com a bola 

usando o antebraço sem deixar a bola cair. 1minuto 3 x 

• Igual ao exercício anterior, usando o braço esquerdo. 

• Tendo como base uma parede, usando a bolinha adaptada, de toques a frente. 

1minuto cada braço. 3 x para cada 

• Tendo como base a parede, usando a bolinha adaptada, dê saque de punhobol. 1 

minuto cada braço, 3 x para cada. 


