
ATIVIDADES DE MATEMÁTICA - Profª Aurea Maria Moraes    

Monômios  
Monômio 
Expressão algébrica definida apenas pela multiplicação entre o coeficiente e a 
parte literal.  

Exemplos: 
 
a) 2x     b) 4ab   c)10x²    d) 20xyz   e) 30abc 

f) 2z   g) y            h) b³   i) 100ax 

 

Monômio coeficiente Parte literal 
a)   2x 2 x 
b)   4ab 4 ab 

     c)   10x2 10 x2 
d)   20xyz, 20 xyz 
e)   30abc 30 abc 
f)   2z 2 z 
g)   y 1 y 
h)   b³ 1 b³ 
i)  100ax 100 ax 

 

Exercícios 

1) Identificar coeficiente e parte literal nos monômios: 

   a) 12xyz4 =    b) 3 m2t3z =    c) 27abc3 =      

 
Monômios semelhantes 
Expressões algébricas que possuem a parte literal semelhante. 
Exemplos: 
a) 2x e 4x 
b) 7x² e 8x² 
c)10ab e 3ab 
d) 2ya e 6ya 
e) 7bc e 9cb 
f)100z e 20z 

 
Adição e subtração de monômio 
A adição e a subtração de monômio devem ser efetuadas quando as partes 
literais são semelhantes. 

 Exemplos: 

a) 2a + 7a = 9a 

b) 5x – 2x = 3x 



c) 10ab – 9ab = ab 

d) 6y – 9y = – 3y 

e) 7bc + 3cb = 10bc ou 10cb 

f) – 12xy – 10xy = – 22xy 

g) –12z2m – 5ac2 – 3 – 5mz2 – 2c2a + 6 + x2 = 17 z2m -7 c2a +3 + x2 

h)   – (xy2 – 3m + 6y2t) + (5y2x – 3y2) – (-3mn4 – y2t) = 

     - xy2 +3 mn4  - 6y2t +5y2x – 3y2 + 3mn4 – y2t = 4 y2x + 6 mn4 -7 y2t– 3y2 

Exercícios 

1) Resolve as adições e subtrações dos termos semelhantes: 

a) am2 + 5xy – 6 m2 – 4xy – y2 + 2 m2 – 5y2 = 

b) 6 xyz – 5 xy2 – 3 xyz + 3 y2x – y2 = 

c) (2 mn – 4x2 – 6y + mn) – (-2 mn + 2x2 – y + 5 mn) = 

d) (4y2 – 10xym – 3ab) – (-12xym + 6ab – 13y2 + xym + y2) = 

e) (5x2 – 4x + 2) – (10x2 – 8x + 5) = 

f) (-3x – 2y + 14) – (x + y + 1) – (x – 2y + 5) = 

g) (5x3 – 11x2 – 2x + 3) + (8x3 + 3x2 + 4x – 5) = 

h) (3x – 4y – 2) – (2x – y + 8 ) – ( -x + y + 1) = 

i) 9xy – x2 + y2 – 3xy + 5x2 + 6y2 = 

j) 6xyz – 7m2 – 4xyz + 27m2 – n4 + 1 = 

k) – (-31mn – 12x – 5) + (8x – 12 + 8mn + n2) = 

l) (25tz – 13m4y2z – 5) – (-4 + 5tz – 5m4y2z) = 

m) 16abc – 12 xy2 + 6a2m2 – 16 abc + 14y2x – 10 m2a2 = 

n) 6xy2m + 5xz  - 12 y2xm – 4xz – 12 = 

o) –mn2 + 5ab2c – x2y + 4n2m – 2b2ca – 4x2y – 10 = 

 

 



ATIVIDADE DE PORTUGUÊS 

Título da aula: Conceitos de voz ativa e voz passiva no gênero tirinha 

As vozes verbais costumam ser divididas em voz ativa, voz passiva (esta se 

divide em analítica e em sintética) e voz reflexiva. Algumas vezes, esses 

enunciados podem passar de voz ativa para voz passiva e vice-versa 

dependendo da intenção do interlocutor em evidenciar determinadas 
informações. Vamos aprender um pouco mais sobre isso? 

 Atividade 1 

 

 Depois de lerem a tirinha. 
 Quais são os verbos que aparecem na tirinha? Eles estão na voz ativa ou na voz passiva? 

Expectativa de resposta: no primeiro quadrinho: “leu”, “diz”; no terceiro quadrinho: “fosse”, “saltava”. 
Os verbos estão todos na voz ativa. 

 Qual é o sentido de usar verbos na voz ativa nessa tirinha? Interferiria no sentido se transformássemos 
a voz ativa na voz passiva? 

Expectativa de resposta: O sujeito agente vem antes do verbo porque é nessa informação que está o 
foco. 

Comente: A mudança da voz ativa para a passiva mudaria o foco da frase. Por exemplo, em “Você leu 
isso?” (anote a frase no quadro e proceda a explicação), na voz passiva ficaria como? “Isso foi lido por 
você?”, em que o agente passa para o final da frase e o sujeito passa a ser o que era o objeto da ação. 
Causando certa estranheza na frase. 

c) Em qual dos quadrinhos há ironia? Por quê? A voz passiva ajuda a construir essa ironia? 

Expectativa de resposta: no último quadrinho, porque a Mafalda sugere que esse “veículo” não presta. 
A voz ativa contribui para a ironia por ser a cultura o foco da informação. 

 

Atividade 2 



 

Preencha o mapa conceitual com as informações necessárias. 

a)  Abaixo seguem algumas dicas. a) Primeira linha: descubra, com base nos fragmentos destacados nos 

trechos de tirinhas, de que lado fica a voz ativa e a voz passiva (analítica ou sintética) do verbo. 

 b) Na segunda linha: no primeiro espaço de cada lado fica a explicação sobre a estrutura do verbo; no 

segundo espaço você deve preencher com o tipo de foco exibido pela estrutura: foco no sujeito agente 

(pratica a ação) ou foco no sujeito paciente (sofre a ação). 

 

Atividade 3 

 

 Questione: Qual foi mesmo o tipo de voz que vocês identificaram na 

tirinha da Mafalda? Agora vamos transformar a fala do segundo quadrinho 

da voz ativa para a voz passiva. Anote a primeira sentença no quadro: [Eu] 
Vou buscar a terra. 

Resposta: 

 O efeito de sentido da sentença é o mesmo da anterior? O que muda? 



 

 

Atividade 4 

 

 Questione: Qual foi mesmo o tipo de voz que vocês identificaram na tirinha 
do Snoopy? Agora vamos transformar a fala do segundo quadrinho da voz 
passiva analítica para a voz ativa. Anote a sentença no quadro: Cachorros 
não são permitidos no ônibus escolar. 

Resposta? 

 O efeito de sentido da sentença é o mesmo da anterior? O que muda? 
 
 
Conclusão: 
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Leia o texto abaixo, cole no seu caderno, sublinha o que achar importante, e 
responda as questões no seu caderno. 

 

A semente que semeais, outros comem... 

 

O que acontecia aos homens que, reduzidos ao estado de fome absoluta, já não 

podiam lutar contra a máquina e finalmente iam buscar emprego na fábrica? Quais eram 

as condições de trabalho nessas fábricas? 

As máquinas, que podiam ter tornado mais leve o trabalho, na realidade o fizeram 

pior. Eram tão eficientes que tinham que fazer sua mágica durante o maior tempo 

possível. Para seus donos, representavam tamanho capital que não podiam parar, 

tinham que trabalhar, trabalhar sempre. Além disso, o proprietário inteligente sabia eu 

arrancar tudo da máquina, o mais depressa possível, era essencial porque, com as novas 

invenções, elas podiam se tornar obsoletas. Por isso, os dias de trabalho eram logos, de 

dezesseis horas, quando conquistar em dois turnos de doze horas, os trabalhadores 

consideraram tal modificação como uma benção... 

Os fiandeiros de uma fábrica próximo a Manchester trabalhavam quatorze horas 

por dia numa temperatura de 26 a 29 graus, sem terem permissão de mandar buscar 

água para beber. 

Os capitalistas achavam que podiam fazer como bem entendessem com as coisas 

que lhes pertenciam Não distinguiam entre suas “mãos” e as máquinas. Não eram bem 

assim, como as máquinas representavam um investimento, e os homens não, 

preocupavam-se mais com o bem estar das primeiras. 

Questões 

1- Segundo o texto, o surgimento da máquina auxilia o trabalhador? Explique. 

2- Como eram as condições de vida e de trabalho dos trabalhadores? 

3- E como são as condições de trabalho hoje em dia? 

 

 

Bom Trabalho!!! 



ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA – PROFESSORA TAÍS 

Futsal 

 Faça o alongamento de praxe (que fizemos sempre). 

 

 Coloque várias garras pets distribuídas em alguns lugares, faça um 

drible nas garrafas, faça várias pedaladas e drible nas garrafas. 

 

 Faça zigue zague com a parte interna do pé, logo após com a 

parte externa, em cada parada realiza uma sola, faça repetidas 

vezes. 

 

 Coloque uma garra e com o peito de pé chute na garrafa para 

derruba lá, faça repetidas vezes. 

 

 

 Coloque as garrafas pets em uma fileira, chute a bola lateral a 

elas, faz o zigue zague somente com o corpo,ao final do zigue 

zague pare a bola com uma sola. 

 Faça vários chutes a gol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ATIVIDADES DE HISTÓRIA – PROFESSOR GELSON 

ACESSE O LINK PARA ASSISTIR O VÍDEO SOBRE CONJURAÇÃO BAIANA 

https://www.youtube.com/watch?v=HfaeWT6qZl0 

CONJURAÇÃO BAIANA 

 

Conjuração Baiana, também denominada como Revolta dos Alfaiates (uma vez 
que alguns participantes da trama exerciam este ofício) e recentemente também chamada 
de Revolta dos Búzios, foi um movimento de caráter emancipacionista, ocorrido no final 
do século XVIII (1798-1799), na então Capitania da Bahia, na colônia brasileira. Diferentemente 
da Inconfidência Mineira (1789-1792), foi difundida pela historiografia tradicional enquanto sendo 
um movimento de caráter popular em que defendiam a independência e mais igualdade racial, 
um governo republicano, democrático, com liberdades plenas, o livre comércio e abertura dos 
portos como principais pontos, além de um salário maior para os soldados. O movimento teve 
participação de pessoas com profissões mais simples, como sapateiros, bordadores, ex-
escravos e escravos, além, claro, de alfaiates.  

A revolta teve grande influência de ideias iluministas, que ganharam força com 
a Revolução Francesa, além de alguns processos de independência no continente americano, 
como Estados Unidos e Haiti, junto com a Inconfidência Mineira. 

A população se encontrava em um nível muito grande de insatisfação. Esse cenário 
começou alguns anos antes, quando foi decidido que Salvador deixaria de ser capital e que o Rio 
de Janeiro seria o novo local central da colônia. Com a diminuição da atenção para a Bahia, 
recursos passaram a ser menores, o que provocou dificuldades administrativas. Havia carência 
de alguns alimentos e os impostos cobrados eram altos para a população, o que acabou 
culminando na revolta. 

Entre os principais líderes do movimento destacaram-se os soldados Luís Gonzaga 
das Virgens e Lucas Dantas e os alfaiates Manuel Faustino dos Santos Lira e João de Deus 
Nascimento. Os quatro conjurados eram negros e pardos, e foram condenados à forca. Também 
esteve envolvido na conjuração o jornalista e cirurgião Cipriano Barata, que recebeu pena 
branda. A revolta pretendia surpreender o governo, mas acabou falhando, uma vez que um dos 
integrantes contou os detalhes dos planos, permitindo que forças militares fossem mobilizadas 
para reprimir os revoltosos.  
 
CONTEXTO 

No ano de 1798, Portugal e a Europa como um todo, passavam por problemas e 
mudanças políticos, que anos mais tarde resultaria na vinda da família real para o Brasil. Vale 
ressaltar que a França, um grande agente histórico dessas mudanças, teve alguma participação 
direta na da Conjuração Baiana. Recentemente, pesquisadores tiveram acesso à documentos 
franceses, onde há uma comunicação entre autoridades francesas, sondando a possibilidade de 
que a França revolucionária pudesse intervir militarmente e politicamente para apoiar o 
movimento que se desenvolvia na Bahia contra a monarquia e o domínio português.  

A Capitania da Bahia, durante a última década do Séc. XVIII, devido a diversas 
guerras e conflitos, vinha tendo sua economia estimulada em um novo ciclo de alta da economia 
colonial no mundo, tendo a exportação como principal característica. A cana-de-açúcar também 
tem um papel importante. No Nordeste, o produto havia entrado em decadência no final do século 
XVII, mas houve uma recuperação considerável no final do século XVIII. Uma das razões para 
essa recuperação foi a eclosão da Revolução Haitiana, que comprometeu significativamente a 
produção do açúcar caribenho e acabou reabrindo o mercado europeu para o açúcar baiano. 
Outro produto cultivado na Bahia era o tabaco, que servia como moeda de troca no tráfico de 
escravos realizado pelo mundo. Essa prática era ilegal e por isso irritava a corte portuguesa. As 
autoridades não se sentiam confortáveis com essa prática. Além disso, o tabaco também era 
trocado por produtos manufaturados de outros países europeus, o que violava o pacto colonial, 
que só permitia a compra de produtos de Portugal.  



Com a intenção de controlar mais o comércio da Bahia, a coroa portuguesa criou 
algumas leis. Uma delas obrigava o cultivo de determinados alimentos para evitar o 
desabastecimento e a fome. Como o lucro era a principal preocupação, os grandes latifundiários 
da época resistiam, focavam apenas no cultivo da cana e descumpriam a lei. Isso provocou o 
aumento considerável dos preços da mandioca, por exemplo, gerando crises de abastecimento 
para uma população que tinha na farinha da mandioca um de seus principais componentes 
nutricionais. Com o aumento da população escrava trazida para a indústria do açúcar, a fome e 
o contato com as ideias radicais da revolução francesa, as tensões sociais na Bahia começaram 
a transbordar.  

O monopólio dos comerciantes portugueses, o alto lucro com o açúcar e a elevação 
exorbitante da renda dos senhores de engenho, ajudaram a deteriorar a situação. Incidentes 
espalhados como o saque de armazéns e até o incêndio do pelourinho, espalhavam-se pela 
região. Notícias de revoltas e movimentos vindos de lugares como Haiti, Estados Unidos, França, 
outras colônias e até Minas Gerais, formaram o caldo da revolta.  

 

 

 

 

ATECEDENTES 

Sendo então a Capitania da Bahia governada por D. Fernando José de Portugal e 
Castro (1788-1801), a capital, Salvador, fervilhava com queixas contra o governo, cuja política 
elevava os preços das mercadorias mais essenciais, causando a falta de alimentos, chegando o 
povo a arrombar os açougues, ante a ausência de carne. 

O clima de insubordinação contaminou os quartéis, e as ideias emancipacionistas, 
que já haviam animado Minas Gerais, foram amplamente divulgadas, encontrando eco sobretudo 
nas classes mais humildes. A todos influenciava o exemplo da independência das Treze Colônias 
Inglesas, e ideias iluministas, republicanas e emancipacionistas eram difundidas também por 
uma parte da elite culta, reunida em associações como a Loja Maçônica Cavaleiros da Luz. 
 
Os 6 pontos da conjuração baiana eram: 
 Abolição da Escravatura 
 Proclamação da República 
 Diminuição dos Impostos 
 Abertura dos Portos 
 Fim do Preconceito 
 Aumento Salarial 

 

IDEIAS 

Um dos seus principais líderes foi Cipriano Barata, cirurgião conhecido como médico 
dos pobres e revolucionário de todas as revoluções. Há grande influência da sociedade maçônica 
(Cavaleiros da Luz) e do processo de independência do Haiti, ou Haitianismo. Os revoltosos 
pregavam a libertação dos escravos, a instauração de um governo igualitário (no qual as pessoas 
fossem vistas de acordo com a capacidade e merecimento individuais), por meio da instalação 
de uma república na Bahia. Defendiam a liberdade de comércio e o aumento dos salários dos 
soldados. Tais ideias eram divulgadas sobretudo pelos escritos do soldado Luiz Gonzaga das 
Virgens e pelos panfletos de Cipriano Barata, cirurgião e filósofo. 

 

A REVOLTA 

Em 12 de agosto de 1798, o movimento precipitou-se quando alguns de seus 
membros, distribuindo os panfletos na porta das igrejas e colando-os nas esquinas da cidade, 
alertaram as autoridades que, de pronto, reagiram, detendo-os. Tal como na Conjuração Mineira, 
interrogados, acabaram delatando os demais envolvidos. 



Um desses panfletos declarava: 

Animai-vos Povo baiense que está para chegar o tempo feliz da nossa Liberdade: o tempo 
em que todos seremos irmãos: o tempo em que todos seremos iguais. 
— RUY, Afonso. A primeira revolução social do Brasil. p. 68. 

Esses panfletos foram fixados na esquina da Praça do Palácio, nas paredes da 
cabana da preta Benedita, na Igreja de São Bento, entre outros locais de grande circulação, 
pontos centrais da cidade e convocavam a população para revolução que atenderia às demandas 
do povo, separando a Bahia do domínio de Portugal. Nesse mesmo dia, d. Fernando José de 
Portugal e Castro, governador da Bahia, ordenou a abertura de uma investigação para descobrir 
os responsáveis, comandada por José Pires de Carvalho e Albuquerque.  
Além disso, assim que a investigação foi aberta, foi feito uma avaliação nas ortografias destes 
papéis. Após a conclusão, foi ordenada a prisão de Domingos da Silva Lisboa. 
No dia 20 de agosto de 1798, foram encontradas duas cartas na Igreja do Carmo assinadas por 
"anônimos republicanos". Os documentos, assim como os panfletos, conclamavam uma 
revolução para exaltar "a bandeira da igualdade, Liberdade, e fraternidade Popular…".  
 
A REPRESSÃO AOS REVOLTOSOS 

Durante a fase de repressão, centenas de pessoas foram denunciadas - militares, 
clérigos, funcionários públicos e pessoas de todas as classes sociais. Destas, quarenta e nove 
foram detidas, a maioria tendo procurado abjurar a sua participação, buscando demonstrar 
inocência. Após a continuidade da investigação e prisão dos envolvidos, a Ordem dos 
Carmelitas Descalços foi convocada pelas autoridades a tomarem confissão e acompanharem 
os condenados. Entre os relatos, destaca se o do Frei José do Monte Carmelo. O religioso 
afirma que Manuel Faustino, tentou se suicidar várias vezes por “influência nefasta do 
demônio”. Os outros presos afirmaram ao frei que também tiveram estes pensamentos. Nos 
relatos dele, ele afirma que os indivíduos mostraram arrependimento e se aproximaram da 
religião. Outros dois condenados, João de Deus e Luiz Gonzaga, tentaram fingir uma condição 
de loucura, “perdendo o juízo” diversas vezes.  

Finalmente, no dia 8 de novembro de 1799, procedeu-se à execução dos condenados 
à pena capital, por enforcamento, na seguinte ordem: soldado Lucas Dantas do Amorim Torres, 
aprendiz de alfaiate Manuel Faustino dos Santos Lira, soldado Luís Gonzaga das Virgens e 
mestre alfaiate João de Deus Nascimento. De acordo com o frei, tropas militares ocupavam a 
Praça da Liberdade e havia ampla presença do povo, que se reuniu para assistir. Havia banda 
de cornetas e tambores. A cerimônia começou por volta das onze horas, com os presos 
caminhando com as mãos algemadas nas costas. O quinto condenado à pena capital, 
o ourives Luís Pires, fugitivo, jamais foi localizado. 
Pela sentença, todos tiveram os seus nomes e memórias "malditos" até à 3a. geração. Os 
despojos dos executados foram expostos da seguinte forma: a cabeça de Lucas Dantas ficou 
espetada no Campo do Dique do Desterro; a de Manuel Faustino, no Cruzeiro de São Francisco; 
a de João de Deus, na Rua Direita do Palácio (atual Rua Chile); e a cabeça e as mãos de Luís 
Gonzaga ficaram pregadas na forca, levantada na Praça da Piedade, então a principal da cidade. 
Depois do cumprimento das penas de morte, devido ao calor intenso de Salvador, os pedaços 
dos corpos começaram a entrar em decomposição. Segundo o frei, a cidade foi tomada por 
urubus. No dia 11 de novembro de 1799, o relato é de que o “ar da cidade era irrespirável; a 
podridão invadira todas as casas e a população temia por sua saúde”. Esses despojos ficaram à 
vista, para exemplo da população, por cinco dias, tendo sido recolhidos no dia 13 pela Santa 
Casa de Misericórdia (instituição responsável pelos cemitérios à época do Brasil Colônia), que 
os fez sepultar em local desconhecido.  

 
 

 

 

 



Aulas Complementares 
Décima Semana 
Turma: Oitavo Ano 
Professor: Simone Mendonça da Silva 
Disciplina: Ensino Religioso 
RCG: Diferenciar amizade real de amizade virtual, 
ressignificando o sentido de companheirismo em sua 
essência, valorizando as vivências individuais e coletivas 

LEIA O TEXTO E RESPONDA AS QUESTÕES:  

 



Sugestão de Receita para o Lanche 
 

Bisnaguinha de Cenoura 

 

Ingredientes: 

 1 ovo 

 1/3 xícara de água em temperatura ambiente 

 1/3 xícara de óleo 

 2 xícaras de cenoura crua picada 

 1 colher (sopa) de manteiga 

 2 colheres (chá) de sal 

 1 colher (sopa) de açúcar cristal 

 1 envelope de fermento biológico 

 550g de farinha de trigo 

 

Modo de preparo: 

Bata bem todos os ingredientes no liquidificador, menos a farinha e o fermento. Coloque a mistura 

em uma tigela e adicione o fermento e misture. Em seguida, adicione aos poucos a farinha. Sove até 

desgrudar das mãos. Se precisar acrescente mais farinha. Cubra a massa com um pano e deixe descansar 

por 40 minutos. Pré- aqueça o forno a 200°C. Abra a massa usando um rolo, deixando uma altura de mais 

ou menos 2cm. Corte a massa em retângulos semelhantes a bisnaguinha. Coloque em uma forma untada 

e enfarinhada e deixe crescer por mais 10 minutos. Abaixe o forno para 180°C e deixe assar por cerca de 

13 minutos ou até dourar. Rendimento: aproximadamente 30 bisnaguinhas. 

 

Essa receita é uma versão saudável das famosas bisnaguinhas. O guia alimentar para população 

brasileira recomenda preferir sempre alimentos in natura ou minimamente processados* e preparações 

culinárias a alimentos ultraprocessados como biscoitos recheados, salgadinhos “de pacote”, refrigerantes, 

entre outros. Evite alimentos ultraprocessados, pois são nutricionalmente desbalanceados; ricos em 

açúcar, gordura e sódio.   

 

Não troque a “comida de verdade” por preparações industrializadas. 

 

* Alimentos minimamente processados são alimentos in natura que, antes de sua aquisição, foram 

submetidos a alterações mínimas como, por exemplo, grãos secos, polidos e empacotados ou moídos na 

forma de farinhas, raízes e tubérculos lavados, cortes de carne resfriados ou congelados. 

 

Beijos da Nutri Bianca! 
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