
Escola Municipal de Ensino Fundamental Antônio Curi 

Disciplina de Geografia  Profª Andreia  - 8º Ano 

Leia com atenção o texto abaixo, copia o mesmo e observe a gravura, em seguida, 
responda as questões abaixo no caderno: 

As relações entre Capital e Trabalho no início da Revolução Industrial: Modelo Capitalista de 

Produção. 

1. O salário paga apenas uma parte do seu tempo de trabalho, o restante é apropriado pelo 

capitalista. 

2. Os operários eram submetidos a condições desumanas de trabalho. As fábricas geralmente 

eram quentes, úmidas, sujas e escuras. As jornadas de trabalho chegavam a 14 ou 16 horas 

diárias, com pequenas pausas para refeições precárias. 

3. Muitos trabalhadores adquiriram doenças respiratórias por causa do ar poluído que vinha 

das máquinas. 

4. Os movimentos repetitivos dos braços desgastavam as articulações do corpo e causavam 

intensas dores. 

5. Alguns operários sofriam graves acidentes de trabalho e ficavam incapacitados para o resto 

da vida. 

6. Os patrões incentivavam o trabalho infantil, pois as crianças recebiam salários mais baixos e 

eram mais obedientes (o trabalho de crianças a partir de seis anos era comum nas fábricas 

inglesas). 

7. Mulheres e crianças recebiam um terço do salário de um homem. 

Mulheres e crianças trabalhando em uma fábrica de tecidos. Veja nesta Gravura de 1835. Fonte: BOULOS JÚNIOR, 

Alfredo. História: sociedade & cidadania ed. reformulada. São Paulo: FTD, 2012. p. 74. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questões 

1- Compare os dias atuais com o texto acima e responda quais foram as mudanças ocorridas 

nas relações de trabalho e condições de vida dos trabalhadores brasileiros atualmente: 

 

 

2- Pensando na atualidade, você considera que as situações de trabalho e moradia poderiam 

melhorar? De que forma? Explique. 



 

ATIVIDADES DE CIÊNCIAS 

SISTEMA IMUNITÁRIO 

O sistema imunológico, sistema imune ou imunitário é um conjunto de elementos existentes no corpo humano. 
Esses elementos interagem entre si e têm como objetivo defender o corpo contra doenças, vírus, bactérias, 
micróbios e outros. 

O sistema imunológico humano serve como uma proteção, um escudo ou uma barreira que nos protege de 
seres indesejáveis, os antígenos, que tentam invadir o nosso corpo. Assim, representa a defesa do corpo 
humano. 

Tipos de respostas imunes do organismo 
O processo de defesa do corpo através do sistema imunológico é chamado de resposta imune. Existem dois 
tipos de respostas imunes: a inata, natural ou não específica e a adquirida, adaptativa ou específica.  

Imunidade inata, natural ou não específica 

A imunidade inata ou natural é a nossa primeira linha de defesa. Esse tipo de imunidade já nasce com a pessoa, 
representada por barreiras físicas, químicas e biológicas. 

Veja no quadro a seguir quais são e como elas atuam na defesa do nosso organismo. 

Barreira Ação no organismo 
Pele É a principal barreira que o corpo tem contra agentes patogênicos. 

Cílios 
Ajudam a proteger os olhos, impedindo a entrada de pequenas partículas e em alguns casos até 
pequenos insetos. 

Lágrima Faz a limpeza e lubrificação dos olhos ajudando a proteger o globo ocular de infecções. 

Muco 
E um fluído produzido pelo organismo que tem a função de impedir que microrganismos entrem 
no sistema respiratório, por exemplo. 

Plaquetas 
Atuam na coagulação do sangue que, diante de um ferimento, por exemplo, elas produzem uma 
rede de fios para impedir a passagem das hemácias reter o sangue. 

Saliva 
Ela possui uma substância que mantém a lubrificação da boca e ajuda a proteger contra vírus que 
podem invadir os órgãos do sistema respiratório e digestivo. 

Suco 
gástrico 

É um líquido produzido pelo estômago que atua no processo de digestão dos alimentos. Devido 
sua acidez elevada, ele impede a proliferação de microrganismos. 

Suor Possui ácidos graxos que ajudam a pele a impedir a entrada de fungos pela pele. 
 

A imunidade nata também é representada pelas células de defesa, como leucócitos, neutrófilos e macrófagos. 
Os principais mecanismos da imunidade inata são fagocitose, liberação de mediadores inflamatórios e ativação 
de proteínas. 

Se a imunidade inata não funciona ou não é suficiente, a imunidade adquirida entra em ação. 

Imunidade adquirida, adaptativa ou específica 

A imunidade adaptativa é a defesa adquirida ao longo da vida, tais como anticorpos e vacinas. Constitui 
mecanismos desenvolvidos para expor as pessoas com o objetivo de fazer evoluir as defesas do corpo. A 
imunidade adaptativa age diante de algum problema específico. 

Por isso, depende da ativação de células especializadas, os linfócitos. 

O sistema imunológico humano é formado por diversos tipos de células e órgãos, que são divididos da seguinte 
forma: 



Células 

As células de defesa do corpo são os leucócitos, linfócitos e macrófagos. 

Leucócitos - Os leucócitos ou glóbulos brancos são células produzidas pela medula óssea e linfonodos. Eles 
têm a função de produzir anticorpos para proteger o organismo contra os patógenos. 

Linfócitos - Os linfócitos são um tipo de leucócito ou glóbulo branco do sangue, responsáveis pelo 
reconhecimento e destruição de microrganismos infecciosos como bactérias e vírus. 

Macrófagos - Os macrófagos são células derivadas dos monócitos. Sua função principal é fagocitar partículas, 
como restos celulares, ou microrganismos. Eles são os responsáveis por iniciar a resposta imunitária. 

Órgãos 

 
Órgãos do sistema imunológico 

SISTEMA IMUNOLÓGICO BAIXO 

Quando o sistema imunológico não funciona adequadamente, ele diminui a sua capacidade de defender o 
nosso corpo. Assim, ficamos mais vulneráveis às doenças, tais como amigdalites ou estomatites, candidíase, 
infecções na pele, otites, herpes, gripes e resfriados. 

Para fortalecer o sistema imunológico e evitar problemas com baixa imunidade, é preciso atenção especial 
com a alimentação. Algumas frutas ajudam no aumento da imunidade, como a maçã, laranja e kiwi, que são 
frutas cítricas. A ingestão de ômega 3 também é um aliado para o sistema imunológico. É importante, ainda, 
praticar exercícios, beber água e tomar sol com moderação. 

 

RESPONDA: 

1) O que são glóbulos brancos? 

2) O que é imunidade? 

3) O que são antígenos? 



4) Quais são as células de defesa? 

5) O que acontece quando um antígeno é identificado em alguma região do nosso corpo? 

6) O que é imunização específica? 

7) O que é vacina? 

8) Quais foram as vacinas que você já tomou? Qual a finalidade, pesquise: 

9) Pesquise o que é HIV. E responda, o que o HIV provoca no corpo de uma pessoa contaminada? 

10) O que devemos fazer para fortalecer o sistema imunitário? 

 

 

ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA – PROFESSORA TAÍS 

Pessoal para mantermos nosso corpo saudável é necessário que vocês realizem 

atividades físicas no mínimo 30min por dia. Se por ventura vocês não tem o 

material para fazer as aulas que estão descritas abaixo, faça uma caminhada ou 

corra na volta da quadra, mas que tenha no mínimo 30min por dia. Assim 

quando voltarmos poderemos dar seguimento nas aulas, sem maiores 

problemas, ok. 

 Faça o alongamento de praxe (que fizemos sempre). 

 Estique uma cordinha como se fosse rede no espaço que você possui e 

desenhe uma quadra de punhobol. 

 Hoje vamos trabalhar o saque: Coloque 3 cadeiras distantes umas das 

outras no pátio. Exemplo: duas na linha de 3m e uma no meio, como se 

existisse quadra. Pegue uma certa distância e tente sacar sempre em cima 

das cadeiras, primeiro na do meio, depois nas das pontas.  

Depois mude as cadeiras coloque elas mais afastadas como se fosse 

jogadores de fundo e um jogador de meio, saque nas cadeiras novamente 

até acertar.  

E por fim coloque ela bem próximo de você e saque em cima dela 

novamente como se fosse largadinha, certo. 

 Vamos trabalhar o saque com salto; lance a bola para cima quando a 

mesma estiver bem no alto, salte e bata nela de modo que você consiga 

fazer a bola ultrapassar a corda, não necessita acertar um alvo, somente 

bata para que ela ultrapasse a corda. 

 

Qualquer dúvida entre em contato pelo watts. 

 



ATIVIDADE DE HISTÓRIA – PROFESSOR GELSON 

Trabalho de avaliação – Revolução Inglesa 

Nome:___________________ Turma:_____ Data: 04/05/2020 

01- Explique as condições históricas que favoreceram o desenvolvimento da Revolução Inglesa, no século 

XVII 

 

02- A Revolução Gloriosa selou um compromisso entre a burguesia e a nobreza proprietária de terras, 

fortaleceu o Parlamento, e criou condições favoráveis aos desenvolvimento econômico inglês e à 

instauração do capitalismo industrial na Inglaterra. Com base em tal afirmação, explique de que forma a 

Revolução Inglesa contribuiu para fazer da Inglaterra uma das maiores potências econômicas do período. 

 

03- Explique em que medida a Revolução Gloriosa transformou a posição política assumida pela monarquia 

britânica a partir da assinatura da Bill of Rights. 

 

 

04- Explique o que caracterizou o “Bill of Rights” (Declaração de Direitos) resultou de um processo histórico 

que apresentou importantes desdobramentos políticos na Inglaterra do século XVII. 

 

05- Caracterize resumidamente o período republicano.  

 

 

06- Por que a população ficou insatisfeita com o governo de Cromwell? 

 

07-  Durante o século XVII, ocorreram diversas transformações políticas e econômicas na Inglaterra, que 

consolidaram como uma potência de projeção mundial nos séculos seguintes. Marque a opção que apresenta 

corretamente um dos fatores que se encontram na origem dessa posição predominante.  

a) Instituição do Ato de Supremacia, que criou a Comunidade Britânica por Henrique                                                        

VIII.  

b) Restauração do absolutismo inglês e sua política expansionista com a dissolução do Parlamento 

controlado pela nobreza conservadora por Carlos II.  

c) Declaração do Ato de Tolerância, que instituiu o catolicismo como religião oficial, encerrando as 

guerras religiosas, por Guilherme III.  

d) Extinção da monarquia parlamentar constitucional com a vitória dos segmentos liberais e burgueses na 

Revolução Gloriosa.  

e) Promulgação dos Atos de Navegação durante a república Puritana liderada por Oliver Comwell. 

 
 
 
 
 
 
 



Atividade de Artes 8º ano 
 

Prof.ª Bruna Rocha 
 
Ler o texto e colar no caderno de Artes. 
 

A MÚSICA 

O que é som? 
O som é um fenômeno acústico. Sons são ondas produzidas pela vibração de um corpo qualquer, 
transmitida por um meio (gasoso, sólido ou líquido), por meio de propagação de frequências regulares ou 
não, que são captadas pelos nossos ouvidos e interpretadas pelos nossos cérebros. 
 
Como os sons são produzidos? 
Todos os sons conhecidos são produzidos por vibrações. Quando agitamos ou tocamos algum 
instrumento, uma parte dele vibra. As vibrações produzidas se deslocam formando ondas sonoras que são 
captadas por nossos ouvidos. Essa propagação é semelhante às ondulações que se formam na água de 
um lago quando jogamos uma pequena pedra. 
Cada instrumento possui uma característica diferente, por isso são tocados de formas diferentes. Os 
instrumentos podem ser dedilhados, percutidos, sacudidos, soprados ou produzidos por interferência 
eletrônica. 
 

 
 
Elementos Formais 
Os elementos formais são características próprias que dão forma à música, percebidas pelos nossos 
ouvidos. São cinco os elementos formadores do som, e é articulando esses cinco elementos que se criam 
músicas: 
 

 
Timbre  

 
Intensidade 

 
Altura 

 
Densidade 

  
 Duração 

 
Composição 
As composições são baseadas no conhecimento sonoro que o compositor adquiriu no local onde vive. A 
música que cada um compõe depende do lugar e da época em que vive, dos sons que conhece e dos 
quais tem acesso, enfim, da sua história pessoal escolhendo e articulando de formas diferentes a imensa 
variedade de sons aos quais tem acesso. 
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Harmonia

 

 
Melodia

 

 
Ritmo

 

 
 
Timbre 
O Timbre é a “cor” do som. Aquilo que distingue a qualidade do tom ou voz de um instrumento ou cantor, 
por exemplo, a flauta do clarinete, o soprano do tenor. 
Cada objeto ou material possui um timbre que é único, assim como cada pessoa possui um timbre próprio 
de voz, tão individual quanto as impressões digitais. 
 
Intensidade 
A intensidade é a força do som, também chamada de sonoridade. É uma propriedade do som que permite 
ao ouvinte distinguir se o som é fraco (baixa intensidade) ou se o som é forte (alta intensidade) e ela está 
relacionada à energia de vibração da fonte que emite as ondas sonoras. Ao se propagar, as ondas 
sonoras transmitem energias que se espalham em todas as regiões. Quanto maior é a energia que a onda 
transporta, maior é a intensidade do som que o nosso ouvido percebe. É semelhante ao que 
habitualmente chamamos de volume. 
 
Altura 
É por meio da altura que podemos distinguir um som agudo (fininho, alto), de um grave (grosso, baixo). A 
altura de um som musical depende do número de vibrações. As vibrações rápidas produzem sons agudos 
e os lentos sons graves. São essas vibrações que definem cada uma das notas musicais: dó, ré, mi, fá, 
sol, lá, si; assim, a velocidade da onda sonora determina a altura do som, por isso cada nota tem sua 
frequência (número de vibrações por segundo). 
 
A altura de um som pode ser caracterizada como definida ou indefinida. Em ambos os casos, os sons 
podem ser agudos ou graves. Os instrumentos de altura indefinida são incapazes de produzir uma 
melodia, visto que a maioria deles emite um só som, que a voz humana ou outro instrumento de altura 
definida não conseguem imitar. 
 
Densidade 
A densidade sonora é a qualidade que estabelece um maior ou menor número de sons simultâneos. 
Quando ouvimos um grande conjunto de timbres simultaneamente dizemos que a música em questão tem 
uma grande densidade sonora 
 
Duração 
A duração é o tempo que o som permanece em nossos ouvidos, isto é, se o som é curto ou longo. É a 
característica que revela o tempo de emissão de um som. Depende do tempo que duram as vibrações do 
objeto que os produz. As diversas durações são utilizadas em combinação com uma regularidade básica 
chamada de pulso ou pulsação. Essas variações são comumente chamadas de ritmo. 
 
Alguns sons possuem ressonância curta, isto é, continuam soando por um breve período de tempo, como 
o som dos tambores, e outros tem ressonância longa, como os sons dos sinos que permanecem soando 
por um período de tempo maior. 
 
Harmonia 
Harmonia é a combinação dos sons ouvidos simultaneamente, é o agrupamento agradável de sons. No 
nosso exemplo, você poderia muito bem tocar a música apenas com uma nota de cada vez, porém ficaria 
sem graça. Por isso, quanto mais notas musicais você tocar simultaneamente (acordes) de forma 
agradável, harmoniosa, melhor será a música. 

Melodia 
É uma sequência de sons em intervalos irregulares. 
A Melodia caminha por entre o Ritmo. A Melodia normalmente é a parte mais destacada da Música, é a 
parte que fica a cargo do Cantor, ou de um instrumento como Sax ou de um solo de Guitarra e etc. 
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Sempre que ouvir um Solo - notas tocadas individualmente - você estará ouvindo uma Melodia. 
 
Ritmo 
Ritmo é o que age em função da duração do som. É a definição de quanto tempo cada parte da melodia 
continuará à tona. Você já percebeu que na parte “(...) margens plácidas”, o “plá” demora mais que o 
“cidas”? Isso é o ritmo da música. 

 

TRABALHO DE PESQUISA 

1) Cite uma música que me acalma. 

 

2) Cite uma música que me alegra. 

 

3) Cite uma música que lembra minha infância. 

 

4) Uma música que lembra minha família. 

 

5) Uma música preferida da minha mãe e uma do meu pai. 

 

6) Uma música que me deixa com raiva. 

 

7) Uma música que eu queria ter composto. 

 

8) Uma música preferida sua. 

 

9) Escute uma música e faça um desenho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ATIVIDADE DE MATEMÁTICA - Profª Aurea Maria Moraes     
 

1) Calcule o valor numérico das seguintes expressões algébricas: 
 

a) 5c + 2b + a ,  para   a = 2,   b = 1,   c = 7 
 

b) 
2

3

yx

yx




, para  x = 1  e  y = -2 

 

c) 
y

xx 2

,  para  x = 3  e   y = 4 

 

d) 
1

23

2

4 22










x

xx

x

x
, para x = 4 

 

e) 
2

32 ayyya 
,  para  a  = -3   e   y = 2 

 
f) 5 – xy3  + 5x,  para  x = -1   e   y = -2 

 
g) 4x + 5y ,  para x = 1e  y = 2 

 
h) 6x – 3y,  para x = 3 e y = 5 
 
 
i) ny2 –3n + y,  para n = 4 e y = -3 

 
 

j) m2 – m+ 5 ,  para  m = 6 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ATIVIDADE DE PORTUGUÊS – PROFESSORA ANGELITA 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aulas Complementares 
Turmas: Oitavo Ano 
Professor: Simone Mendonça da Silva 
Disciplina: Ensino Religioso 

 LEIA O TEXTO, REFLITA E RESPONDA AS QUESTÕES 
ABAIXO: 

 
 

Respeito é o ato de não fazer aos outros o que jamais gostaríamos que fizessem com a 

gente. É dar espaço para que os outros expressem suas opiniões, sem discriminações ou 

punições, é não maltratar as pessoas, animais, natureza, etc. Simplesmente porque nos 

consideramos certos o melhores. Aceitar as diferenças sem julgamentos. 

 

RESPEITO 

 Durante uma era glacial bem remota, grande parte do planeta se achava coberto por densas 

camadas de gelo. Muitos animais não resistiram ao frio intenso e morreram indefesos por não se 

adaptarem às condições do clima hostil. 

 Foi então que uma grande manada de porcos espinhos, numa tentativa de se proteger e sobreviver, 

começaram a se unir, a juntar-se mais e mais. Bem próximo um do outro, cada qual podia sentir o calor 

mutuamente. Assim aquecidos, conseguiam enfrentar por mais tempo aquele inverno terrível. 

 Porém, os espinhos de cada um começaram a incomodar, a ferir os companheiros mais próximos, 

justamente aqueles que lhes forneciam mais calor. Feridos, magoados e sofridos começaram a afastar-se. 

Por não suportarem mais os espinhos dos seus semelhantes, eles se espalharam. 

 Novo problema: afastados, separados, começaram a morrer congelados. 

 Os que sobreviverem ao frio, voltaram a se aproximar, pouco a pouco. Com jeito e precauções. 

Unidos novamente, mas cada qual conservando uma certa distância do outro. Distância mínima, mas 

suficiente para conviver, sem ferir, para sobreviver sem magoar, sem casar recíprocos sofrimentos. Assim 

agindo, eles resistiram à longa era glacial. Apesar do frio e dos problemas, conseguiram sobreviver. 

 

Atividades do Texto: Respeito 

1. O que é respeitar para você? 

2. O que é respeitar: Em casa? Na Escola? Na cidade? Na Igreja? 

3. É possível conviver em qualquer lugar com outras pessoas sem que haja regras? 

Explique? Comente. 

4. Qual o título do texto? Qual outro título você daria para este texto? 

5. Qual o objetivo da união dos porcos espinhos? 

6. Por que alguns porcos espinhos começaram a morrer de frio? 

7. Qual a solução encontrada pelos porcos espinhos para sobreviver ao frio? 

 



Aulas Complementares 
Turmas: Oitavo Ano 
Professor: Simone Mendonça da Silva 
Disciplina: Língua Inglesa 

 LER, COMPREENDER E INTERPRETAR AS QUESTÕES DAS TIRINHAS 
ABAIXO: 
 

OBS. PODE ESCREVER EM PORTUGUÊS. 

ATIVIDADES DE  INTERPRETAÇÃO DE TEXTO LINGUA INGLESA – 

CARTONS -2007 

01 

 

02 

 



03 

04 

 

05 

 



06 
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